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Årsrapport 2019 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna årsrapport för 2019.  

Sammanfattning 

Det mest framträdande som skett under 2019 är omorganisationen, vid årsskiftet 
2018 /2019 bildades nämnden för arbete och lärande. Den tidigare nämnden för 
individ-och familjeomsorg slogs ihop med gymnasie- och vuxenutbildningen, detta 
för att Allbo Lärcenter ska bli en inkluderande del i att arbeta med ett 
arbetsmarknadsperspektiv 

Förvaltningen för arbete och lärande har under 2019 inte kunnat uppnå en budget i 
balans, omorganisationen har varit en av faktorerna till det, förvaltningen för arbete 
och lärandes budgetavvikelse för 2019 ligger på -22,4 miljoner kronor. Den största 
avvikelsen finns på förvaltningskontor/stab Allbo lärcenter, där kostnader för köp av 
utbildning står för dryga 8 miljoner kronor i avvikelse. Den åtgärdsplan som är 
framtagen för en långsiktig ekonomi i balans och den strukturomvandling som 
påbörjats, förväntas påverka resultatet positivt under 2020 och åren framöver.  

Det mest framträdande ur ett personalperspektiv är det ökade antalet anställda i 
samband med omorganisationen. Förvaltningen har tagit fram strategier för att 
vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö. En 
positiv utveckling har varit att sjukfrånvaron hos personalen har minskat. 

De stora utmaningarna är att fortsätta arbetet för att minska den relativa 
barnfattigdomen, att minska behovet av försörjningsstöd, skapa tillfälliga bostäder 
och att ge stöd till människor som är långt ifrån arbetsmarknaden. Den psykiska 
ohälsan omfattar allt fler yngre personer därför ska arbetet fortsätta med att skapa 
meningsfull sysselsättning för människor som lever i utanförskap. Behovet av 
socialtjänstens insatser är stora och förvaltningen fortsätter att arbeta med tidiga 
insatser och hemmaplanslösningar. Fokus kommer även att läggas på att utveckla 
arbetet i kommunen avseende den länsgemensamma satsningen ”Barnets bästa” 
samt att fortsätta att utveckla insatser mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld.   

Bilagor 
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Förvaltningschef 

Liridona Kurti 
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1 Sammanfattning  
 
Det mest framträdande som skett under 2019 är omorganisationen, vid årsskiftet 2018 /2019 bildades 
nämnden för arbete och lärande. Den tidigare nämnden för individ-och familjeomsorg slogs ihop med 
gymnasie- och vuxenutbildningen, detta för att Allbo Lärcenter ska bli en inkluderande del i att arbeta 
med ett arbetsmarknadsperspektiv 
 
Förvaltningen för arbete och lärande har under 2019 inte kunnat uppnå en budget i balans, 
omorganisationen har varit en av faktorerna till det, förvaltningen för arbete och lärandes 
budgetavvikelse för 2019 ligger på -22,4 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns på 
förvaltningskontor/stab Allbo lärcenter, där kostnader för köp av utbildning står för dryga 8 miljoner 
kronor i avvikelse. Den åtgärdsplan som är framtagen för en långsiktig ekonomi i balans och den 
strukturomvandling som påbörjats, förväntas påverka resultatet positivt under 2020 och åren framöver.  
 
Det mest framträdande ur ett personalperspektiv är det ökade antalet anställda i samband med 
omorganisationen. Förvaltningen har tagit fram strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare och 
verka för en hälsofrämjande arbetsmiljö. En positiv utveckling har varit att sjukfrånvaron hos personalen 
har minskat. 
 
De stora utmaningarna är att fortsätta arbetet för att minska den relativa barnfattigdomen, att minska 
behovet av försörjningsstöd, skapa tillfälliga bostäder och att ge stöd till människor som är långt ifrån 
arbetsmarknaden. Den psykiska ohälsan omfattar allt fler yngre personer därför ska arbetet fortsätta 
med att skapa meningsfull sysselsättning för människor som lever i utanförskap. Behovet av 
socialtjänstens insatser är stora och förvaltningen fortsätter att arbeta med tidiga insatser och 
hemmaplanslösningar. Fokus kommer även att läggas på att utveckla arbetet i kommunen avseende 
den länsgemensamma satsningen ”Barnets bästa” samt att fortsätta att utveckla insatser mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld. 
 

 

 

Tabell 1. Faktaruta

Mkr Utfal l  

2019

Utfal l  

2018

Utfal l  

2017

Intäkter -76,2 -91,3 -95,2

Personalkostnader 138,4 135,7 121,8

Övriga kostnader 174,7 176,7 176,9

Summa 236,9 221,1 203,5

Förändring i % 7% 9% 11%

Nettoinvesteringar 0,8 0,3 1,8

Nettokostnad kr/inv 11 777 10 994 10 185

Omorganisation har skett mellan 2019 och 2018 så beloppen är inte helt jämförbara

Tabell 2. Driftredovisning 2019

Mkr Budget 

2019

Utfal l  

2019

Budget- 

avvikelse 

2019*

Intäkter -78,7 -76,2 -2,5

Personalkostnader 140,2 138,4 1,8

Övriga kostnader 153,0 174,7 -21,7

Summa 214,5 236,9 -22,4

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Omorganisation har skett mellan 2019 och 2018 så beloppen är inte helt jämförbara
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2 Nämndens ansvarsområde 
 

 Utredning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer, vuxna personer med missbruk 
(alkohol, narkotika, problematiskt spel om pengar) personer med psykisk ohälsa samt stödboende 
för ensamkommande flyktingbarn och familjerätt. 

 Handläggning av försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering.  

 Arbetsmarknadsåtgärder 

 Övergripande ansvar för integration 

 Gymnasieskola, vuxenutbildning och uppdragsutbildning 
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3 Året i korthet  
 

 Nämnden för arbete och lärande blir till 

 Arbetsförmedlingen nedmonterar sin verksamhet 

 Boende för ensamkommande läggs ner 

 Omsorgsförvaltningens myndighetskontor flyttar in i huset 

 Högst inflöde av ansökningar om insatser till socialpsykiatrin 

 Akut bostadslöshet på grund av uppsagda rivningskontrakt 

 En början till ett gemensamt krafttag mellan Allbo Lärcenter, arbetsmarknadsavdelningen och 
ekonomiskt bistånd 

 Barnens bästa gäller i Kronoberg! 

 Kommunala aktivitetsansvaret börjar ta form 
 
Nämnden för arbete och lärande blir till 
Vid årsskiftet 2018/2019 skapades nämnden för arbete och lärande. Den tidigare nämnden för individ-
och familjeomsorg slogs ihop med gymnasie- och vuxenutbildningen. Syftet med detta är att Allbo 
Lärcenter ska bli en inkluderande del i att arbeta med ett arbetsmarknadsperspektiv. Ett kluster med 
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsavdelningen och Allbo Lärcenter för närmare samverkan blev till. 
Barn och familj och vuxen har också bildat ett kluster för närmare samverkan. Det har lett till att 
avdelningarna har en gemensam öppenvård samt Stöd- och behandlingsenheten. 
 
Arbetsförmedlingen nedmonterar sin verksamhet 
Det innebär att arbetsförmedlingen till 90 procent går över till webbaserad verksamhet. 
Arbetsförmedlarna ska ha personliga möten med 10 procent av de arbetssökande. Det får stora 
konsekvenser för samverkan mellan socialtjänst och arbetsförmedling angående enskilda individer.  
Arbetsmarknadsavdelningen har kontakten med arbetsförmedlingen för de som behöver 
arbetsmarknadsåtgärder på individnivå. Avdelningen ekonomiskt bistånd skriver remiss till 
arbetsmarknadsavdelningen angående de arbetslösa personer som behöver arbetsmarknadsåtgärder. 
Exempel på arbetsmarknadsåtgärder är nystartsjobb och extratjänster.   
 
Boende för ensamkommande läggs ner 
Under året har HVB-boende för ensamkommande lagts ner, det återstår stödboende för 
ensamkommande fram till 2023. Den verksamheten organiseras inom barn och familj. 
 
Omsorgsförvaltningens myndighetskontor flyttar in i huset  
Omsorgsförvaltningens myndighetsenhet flyttade in under hösten bland annat i syfte att samla juridisk 
kompetens avseende särskilt gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
för att öka samarbetet kring gemensamma klienter/omsorgstagare. 
 
Högt inflöde av ansökningar om insatser till socialpsykiatrin  
Under 2018 organiserades socialpsykiatrin inom nuvarande förvaltningen för arbete och lärande. 
Socialpsykiatrin fick ett tydligare fokus med satsningar på individer med psykisk ohälsa. Det har inneburit 
ett stort tryck på, i första hand, utredningsverksamheten med alltfler ansökningar om stöd, framförallt 
boendestöd. 
 
Akut bostadslöshet på grund av uppsagda rivningskontrakt  
Det visade sig bli ett akut arbete med att ordna tak över huvudet till flera familjer som stod utan 
bostäder i samband med att rivningskontrakten upphörde, 30 september 2019, för 25 hushåll på 
Rönnelundsvägen. AllboHus kunde inte ordna bostäder till samtliga, därför föll det uppdraget på 
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socialsekreterarna på avdelningen ekonomiskt bistånd och boendekoordinatorn. Främst ordnades 
korridorsboende i avvaktan på att den enskilde på egen hand ordnar sig en bostad.  
 
En början till gemensamt krafttag mellan Allbo Lärcenter, arbetsmarknadsavdelningen och 
ekonomiskt bistånd  
En kartläggning har gjorts under året för att få en uppfattning om vilka förutsättningar till självförsörjning 
de personer har som har ekonomiskt bistånd och får insatser via arbetsmarknadsavdelningen och läser 
svenska för invandrare (SFI). Av kartläggningen framkom att 77 procent av personer med ekonomiskt 
bistånd i åldern 18-40 år, saknar grundskolekompetens och 36 procent läser SFI. 25 procent befinner 
sig långt från ordinarie arbetsmarknad, 28 procent har en extern åtgärd genom arbetsförmedlingen, 
och 16 procent är aktuella för arbetsträning på arbetsmarknadsavdelningen. Under året har samverkan 
skett mellan arbetsmarknadsavdelningen, ekonomiskt bistånd, Allbo Lärcenter och näringslivsansvarig 
för att få ett gemensamt fokus på en arbetslinje i kommunen. Deltagare på arbetsmarknadsavdelningen 
ska få undervisning i svenska i arbetsmarknadsavdelningens lokaler, vilket är en del av samarbetet med 
Allbo Lärcenter.  
 
Barnens bästa gäller i Kronoberg! 
I länet finns en arbetsgrupp som arbetar och stödjer varandra i arbetet med Barnens bästa i Kronoberg. 

I kommunen har under 2019 Närvaroteamet påbörjat sin verksamhet. Det är en samverkans-

verksamhet mellan utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbete och lärande. Verksamheten 

ska uppmärksamma barn som riskerar problematisk skolfrånvaro samt förmedla kunskap till respektive 

förvaltning. Syftet är att stötta och vägleda medarbetare i respektive verksamhet samt ge stöd och 

stöttning till barn/ungdomar och deras familjer.  

 

Fältsekreterare har påbörjat sin anställning och samverkar med framförallt kultur- och 
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att göra fältet tryggare och erbjuda barn/ungdomar 
stöd och stöttning i ett tidigt skede.  
 

Familjecentrum har tillsammans med BVC erbjudit hembesök i samband med att ett barn har fötts. Även 

detta i syfte att erbjuda stöd och stöttning i ett tidigt skede.  Mottagningsfunktionen för barn och familj 

har under året utvidgat sitt informationsområde och träffar även föreningar och andra i civilsamhället, 

i syfte att tidigt kunna erbjuda hjälp och stöttning. 

 
Kommunala aktivitetsansvaret börjar ta form 
Året har främst handlat om att söka och kartlägga elever som inte har fyllt 20 år och fullgjort sin skolplikt, 

men inte genomfört eller fullgjort utbildning på nationella program i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar även 

att aktivt få individerna antigen tillbaka till studier eller till praktik och jobb. För att förbättra processen 

med att söka och kartlägga elever har en undersökning skett om det är möjligt att införskaffa ett 

verksamhetssystem för ändamålet. Ett verksamhetssystem skulle innebära ökad kvalitet och underlätta 

arbetet med sökning och kartläggning av elever. Under hösten 2019 genomfördes en KAA-dag i regionen 

tillsammans med skolverket.  
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Måluppfyllelse 
 

3.1 Kommunfullmäktiges mål inom nämndens ansvarsområde 
 
Till visionen finns fyra fokusområden med därtill kopplade indikatorer: 

 Hållbar tillväxt 

 Människors vardag 

 Barns och ungas behov 

 Trygg välfärd 
 
Till de fyra fokusområdena finns totalt sju kopplade mål.  Dessutom finns ytterligare ett finansiellt mål. 
 
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2019 beslutat att samtliga mål är kopplade till styrningen för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Vid bedömning av kommunens måluppfyllelse är de kopplade indikatorerna väsentliga. Måtten 
kompletteras med annan relevant information för en sammantagen bedömning av måluppfyllelse inom 
respektive område.  
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Fokusområde: Hållbar tillväxt  
Avser både tillväxt och minskad miljöpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. Mångsidigt 
och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompetens tas tillvara. 

 

Mål 1. Alvesta kommun ska ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar för att etablera, utvecklas och 
växa i hela kommunen. Detta skapar även förutsättning för att fler medborgare ska bli självförsörjande. 

Indikatorer Resultat  
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Uppgift 1 och 
2 lämnas av 

Hur stor andel av befolkningen får 
försörjningsstöd? (KKiK 31)   

Riktvärde 2019: 7,3 %  

Inte klart! 6,3 % 7,8 % NAL 

 
 
Uppgift 3  

 Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd var i december 2019, 314. Anledningen till att 
målet inte kan uppnås är familjeåterförening, de personer som har varit anställda på 
arbetsmarknadsavdelningen med extratjänster återkommer till ekonomiskt bistånd och minskad 
möjlighet att samverka med arbetsförmedlingen efter deras organisationsförändring. 

 Behovet av öppen träffpunktsverksamhet för personer med psykisk och social ohälsa behöver 

utökas under 2019. Öppen träffpunktsverksamhet erbjuds på Bågen, som är en 

boendestödsverksamhet, både för dem som har boendestöd och för andra som inte har något 

beslut om insats.  Utredning pågår om möjlighet finns av att starta en ”secondhandverksamhet” för 

personer med psykisk och social ohälsa i samverkan mellan socialpsykiatri och 

arbetsmarknadsavdelningen.  

 Utvecklingsarbetet med unga vuxna har kommit igång. Åldersgruppen 18 till 40 år med 
försörjningsstöd har kartlagts. Variabler med SFI, arbetsträning på arbetsmarknadsavdelningen, 
introduktionsprogrammet (IM) och kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har använts utöver 
utbildningsbakgrund, födelseland med mera.  

 På Introduktionsprogrammet har yrkesinriktade utbildningsmoment tillkommit sedan vårterminen 
med syfte att stärka elevernas praktiska yrkeskunskaper.   
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Fokusområde: Människors vardag  
En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen 
med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer 
av möten mellan människor. 

 
Uppgift 3  

 Arbete pågår med att utöka öppna träffpunktsverksamhet för personer med psykisk och social 

ohälsa. Öppen träffpunktverksamhet erbjuds på Bågen, som en boendestödsverksamhet, både för 

dem som har boendestöd och för andra som inte har något beslut om insats.   

 Utfallet för försörjningsstöd var 2019 21,5 miljoner kronor i jämförelse med 2018 då utfallet var 

21.7 miljoner kronor. Det tyder på att målet att utbetalt försörjningsstöd ska minska med 12 procent 

har inte uppnåtts.   

 Ambitionen för 2020 är att andelen deltagare som avslutats kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera skall öka. Andelen deltagare som har 

avslutat kommunens arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera för 2019 är 28 

procent. I jämförelsen med 2018, 36 procent. De deltagare som har skrivits in under 2019 har haft 

en svag ställning på arbetsmarknaden och kräver betydligt längre tid på sig för att kunna ta sig till 

denna. Hindret är först och främst att de inte klarar av det svenska språket. 

 Utredning för att ta fram förslag på möjlig utformning och finansiering av akutboende har 

genomförts. Kronans lokaler, före detta boendet för ensamkommande, ska användas som 

akutboende. 

 Arbete med att ta fram mötesplats för unga vuxna i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen 

har påbörjats under slutet av året.  

 Överenskommelse mellan Allbohus och förvaltningen för arbete och lärande har tecknats för 

strukturerat samarbete.  
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Fokusområde: Barns och ungas behov  
Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. 
Tidiga och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att förhindra 
fysisk, psykisk och social ohälsa. 

 

Mål 5. Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet samt barn och unga ska få 
det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden. Barn 
och ungas hälsa ska stärkas. 

Indikatorer Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Uppgift 1 och 
2 lämnas av 

Elever som bor i kommunen och 
fullföljer gymnasiet inom tre år, andel 
%.  Riktvärde 2019: 65,0 %  

Skolverket. 

55,8 % 
 

66,1 % 63,6 % NAL 

 
Uppgift 2  

 Resultatet gällande elever som bor i kommunen och fullföljer gymnasiet inom tre år är 55,8 procent. 

Riktvärdet på 65 procent har därmed inte uppnåtts. Anledningen till att målet inte uppnås bör vara 

att detta är de elever som kom mellan år 2015 och 2016 och som haft en mycket begränsad 

utbildning i Sverige. Elever som påbörjade utbildningen erhöll sen tidigare en mycket begränsad 

utbildning i Sverige och som precis klarat att komma in men haft svårigheter att slutföra sin studier. 

Samtidigt kan även Alvesta kommuns grundskolor mellan åren 2015 och 2016 vara en annan faktor.  

Det finns även möjlighet för elever i gymnasiet att under sina pågående studier välja att byta till ett 

annat program vilket en del elever väljer att göra och som likaså det kan vara en faktor som leder 

till att endast 55,8 procent av eleverna fullföljer sin gymnasieutbildning inom tre år. 

 

 

Uppgift 3 

 Totalt antal placeringsdygn för 2019 är 17 949 i jämförelsen med 2018, 26 545 dygn. Det innebär 

att antalet placeringsdygn minskat med 32 procent, målet för 2019 var 20 procent. Orsaken till det 

minskade antalet placeringsdygn är att under flera år har arbete pågått med att skapa lösningar på 

hemmaplan och att minska antalet konsultstödda familjehem. Per december 2019 har antalet 

konsulentstödda familjehem minskat till ett. Dessutom har antalet konsultstödda familjehem 

minskat till förmån för egenrekryterade familjehem utan konsulentstödda. 

 Arbetet enligt modellen ”Barnens bästa gäller i Kronoberg!” har startats under 2019. En del av 

arbetet med Barnens bästa är Närvaroteamet vilket är en samverkan mellan förvaltningarna i syfte 

att tidigt upptäcka och förebygga problematisk skolfrånvaro. Det har skapats en styr- och 

arbetsgrupp i kommunen angående barnens bästa. Alvesta kommun deltar i en utbildning för 

verksamhetschefer i tidiga samordnade insatser inom ramen för Barnets bästa i Kronoberg. 
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Fokusområde: Trygg välfärd  
Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta och 
bli äldre. Trygg välfärd för upplevd trygghet. 

 

Uppgift 3  

 Under 2019 har familjecentrum etablerats i samverkan med Region Kronoberg. Arbetet med 

förebyggande insatser i form av föräldrautbildning i förskolan pågår som en del av familjecentrums 

insatser. 

 Verksamheten med cityvärdar kommer att fortsätta även under 2020.   
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3.2 Nämndens mål enligt internbudget/verksamhetsplan 
 

Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för 

att klara utmaningar idag och imorgon. Mångsidigt och 

livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund 

och kompetens tas tillvara. 

Nämndmål nr 1a 

Nämndmål nr 1b 

Nämndmål nr 1c 

Minska barnfattigdom  

Minska totalt utbetalt försörjningsstöd 

Kompetensutveckling efter individens behov och 

förutsättningar  

Resultatindikator NAL 1a:1 

 

 

Resultatindikator NAL 1b:1 

 

 

 

Resultatindikator NAL 1c:1 

Antalet barn som lever i hushåll med försörjningsstöd ska 

halveras.  

 

Minska totalt utbetalt försörjningsstöd med 12 procent i 

jämförelse med 2018 års utfall (21,7 miljoner kronor exklusive 

flyktingar) 

 

Att utvecklingsarbetet med Unga vuxna har kommit igång och 

resultatindikatorer tagits fram under 2019.  

Resultat/Prognos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer till valet av mål och 

resultatindikator 

 

 

1a Prognosen är att målet inte kommer att uppnås.  

Målet för 2019 var att antalet barn som lever i hushåll med 

försörjningsstöd ska halveras. I genomsnitt mellan januari och 

november 2018 var antalet barn i hushåll med 

försörjningsstöd 283. Genomsnittet för antalet barn som lever 

i hushåll med försörjningsstöd inom samma period 2019 var 

271. Prognosen är därför att målet att antalet ska halveras 

kommer inte uppnås. Anledningen till det är 

familjeåterförening, att vissa av de personer som har varit 

anställda på arbetsmarknadsavdelningen med extratjänster 

återkommer till ekonomiskt bistånd och minskad möjlighet att 

samverka med arbetsförmedlingen efter deras 

organisationsförändring 

 

1b Målet har inte uppnåtts.  

Utfallet för försörjningsstöd var 2019 21,5 miljoner kronor i 

jämförelse med 2018 då utfallet var 21.7 miljoner kronor. Det 

tyder på att målet att utbetalt försörjningsstöd ska minska 

med 12 procent inte kommer att uppnås.  

 

1c Målet är uppnått. 

Utvecklingsarbetet med unga vuxna har kommit igång. 

Åldersgruppen 18 till 40 år med försörjningsstöd har kartlagts. 

Variabler med svenska för invandrare (SFI), arbetsträning på 
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arbetsmarknadsavdelningen, IM och det kommunala aktivitets 

ansvaret har använts utöver utbildningsbakgrund, födelseland 

med mera.  

 

 

Fokusområde: Hållbar tillväxt Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för 

att klara utmaningar idag och imorgon. Mångsidigt och 

livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund 

och kompetens tas tillvara. 

Nämndmål nr 2.a 

 

Attraktiv arbetsgivare. Hälsofrämjande arbetsmiljö 

Resultatindikator NAL 2a:1 

 

 

Sjukfrånvaro hos personal på förvaltningen, ska vara totalt 

högst 6 procent (2019) (resultat 2018: 6,4 %) 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a Målet har uppnåtts. 

Sjukfrånvaron på förvaltningen har minskat från 6,4 % till 5 % 

2019. Förvaltningen har tagit fram följande strategier för att 

vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hälsofrämjande 

arbetsmiljö: 

-Inom delar av förvaltningen testas en IT-stödd arbetsmiljö 

APP som kan indikera arbetsbelastning och psykosocial hälsa 

hos medarbetare. 

- Avdelningarna har förste socialsekreterare för att utgöra ett 

närvarande ledarskap i det dagliga arbetet.  

- Det finns behov av att fortsätta utveckla forum för att 

gemensamt utveckla arbetsmiljöarbetet. 

 

 

  

Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt 

boende i olika miljöer med goda kommunikationer och 

möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för 

alla typer av möten mellan människor. 

Nämndmål nr 3.a 

 

Boende efter individuellt behov, på reguljär bostadsmarknad.  

Resultatindikator NAL 3a:1  

 

Resultatindikator NAL 3a:2 

Att under 2019 utreda långsiktig lösning för akutboende. 

 

Starta utredning under 2019 för att tillskapa lågtröskel-

boende 
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Resultat/prognos 

 

 

 

 

 

 

 

3a:1 Målet har uppnåtts.  

Samarbetsavtal mellan förvaltningen och Allbohus har 

utarbetats i samverkan mellan parterna. Avtalet har fastställts 

och implementerats. 

Utredning för att ta fram förslag på möjlig utformning och 

finansiering av akutboende har genomförts och beslut har 

fattats i nämnden om att f d boendet för ensamkommande, 

Kronans lokaler ska användas som akutboende. 

 

3a:2 Målet har inte uppnåtts. 

Att utreda behovet av lågtröskelboende har hittills under året 

inte prioriterats. 

 

  

Fokusområde: Människors vardag En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt 

boende i olika miljöer med goda kommunikationer och 

möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för 

alla typer av möten mellan människor. 

Nämndmål nr 4.a 

 

Människors delaktighet i samhället; fokus på mångfald och 

personer med psykisk och social ohälsa. 

Resultatindikator NAL 4a:1  

 

 

Resultatindikator NAL 4a:2 

Öppna träffpunktsverksamhet för personer med psykisk och 

social ohälsa under 2019. 

 

Andelen deltagare som avslutat kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera 

skall öka.  (resultat 2017: 48 %, 2018: 36 % och 2019: 29 %) 

Mål 2019: 55 % 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a:1 Målet har inte uppnåtts. 

Öppen träffpunktsverksamhet erbjuds på Bågen, som är en 
boendestödsverksamhet, både för dem som har boendestöd 
och för andra som inte har något beslut om insats. Stöd- och 
behandlingsenheten erbjuder öppen träffpunktsveksamhet i 
form av frukost för personer med missbruk och personer med 
samsjuklighet. Mötesplats Centrum sker verksamhet som 
främjar delaktighet och hälsa. Arbete med att ta fram 
mötesplats för unga vuxna i samarbete med kultur- och 
fritidsförvaltningen har påbörjats under slutet av året.  
 

4a:2 Målet har inte uppnåtts. 

Andelen deltagare som avslutat kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet och börjat arbeta eller studera 

skall öka. 32 personer har avslutats på 

arbetsmarknadsavdelningen och fått arbete under 2019. I 

jämförelse med 2018, 26 personer. Målet för 2019 har inte 
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uppnåtts eftersom deltagare som arbetsmarknadsavdelningen 

skrivit in under 2019 har haft svag ställning på 

arbetsmarknaden och kräver betydligt längre tid på sig för att 

kunna ta sig till denna. Hindret är först och främst att de inte 

kan det svenska språket samt ingen eller kort 

utbildningsbakgrund. Tiden på avdelningen är beroende av 

Arbetsförmedlingens beslut. 
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Fokusområde: Barn och ungas behov Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar för en 

bra barndom och en trygg och utvecklande skolgång. Tidiga 

och samordnade insatser från olika samhällsaktörer arbetar 

förebyggande med att förhindra fysisk, psykisk och social 

ohälsa.  

Nämndmål nr 5.a 

 

Tidig upptäckt och tidiga insatser för att skapa goda 

livsförhållanden för barn och ungdomar.  

Resultatindikator NAL 5a:1  

 

 

 

Resultatindikator NAL 5a:2 

 

 

Andelen placeringsdygn ska minskas med 20 procent under 

2019 jämfört med 2018, externa HVB-placeringar (barn och 

familj) och konsulentstödda familjehemsplaceringar (barn och 

familj). 

 

Totalt antal placeringsdygn 2018: 26 545, 2019: 17 949. 

Börja arbeta enligt modellen ”Barnens bästa gäller i 

Kronoberg!” under 2019. 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5a:1 Målet har uppnåtts. 

Totalt antal placeringsdygn för 2019 är 17 949 i jämförelsen 

med 2018, 26 545 dygn. Det innebär att antalet 

placeringsdygn minskat med 32 procent. Orsaken till det 

minskade antalet placeringsdygn är att under flera år har 

arbete pågått med att skapa lösningar på hemmaplan och att 

minska antalet konsultstödda familjehem. Per december 2019 

har antalet konsulentstödda familjehem minskat till ett.  

 

5b:2 Målet har uppnåtts.  

En del av arbetet med Barnens bästa är Närvaroteamet, 

samverkan mellan förvaltningarna i syfte att tidigt upptäcka 

och förebygga problematisk skolfrånvaro. Det har skapats en 

styr- och arbetsgrupp i kommunen angående barnens bästa. 

En utbildning pågår för verksamhetschefer i tidiga 

samordnade insatser i Barnets bästa i Kronobergs regi. 

Avdelningschef för barn och familj har deltagit i Tvärgrupp 

Barn där huvudsyftet är att utforma Barnets bästa i 

Kronoberg. Även Familjecentrum är en del av barnens bästa, i 

det förebyggande arbetet med föräldrautbildning. 

  

  



 
Förvaltningen för arbete och lärande    Årsrapport 2019 
            

15 
 

  

Fokusområde: Trygg välfärd Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun 

där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Tryggvälfärd 

för upplevd trygghet.   

Nämndmål nr 6.a 

 

Skapa trygghet för barn och deras familjer genom samverkan. 

Resultatindikator NAL 6a:1  

 

 

Etablera familjecentrum: Antalet besök/hembesök av 

socialrådgivare skall vara högre under årets sista tre månader 

jämfört med årets första tre månader (2019) 

Resultat/Prognos 

 

 

6a Målet har uppnåtts. 

Familjecentrum har etablerats. Prognosen är att antal besök 

inte kommer att öka. Orsaken till detta är att Region 

Kronoberg hittills inte haft resurser att gemensamt med 

socialrådgivare ha gemensamma besök eller utföra hembesök 

hos nyfödda barn. Förhoppningen är att resursbristen ska 

lösas. Arbetet med förebyggande insatser i form av 

föräldrautbildning i förskolan pågår som en del av 

familjecentrums insatser. 

Nämndmål nr 7.a 

 

Psykiskt välbefinnande genom att stärka barn och vuxnas väg 

till aktivitet inom föreningsliv och fysisk rörelse 

Resultatindikator NAL 7a:1  

 

 

Resultatindikator NAL 7a:2 

 

 

En aktuell katalog med aktiviteter skall vara framtagen under 

våren 2019. 

 

Samtliga föreningar i Alvesta kommun ska kontaktas och 

erbjudas språkstöd  

 

Resultat/Prognos 

 

 

 

 

 

 

 

7 a:1 och 2 Målen har inte uppnåtts. 

Katalog över fritidsaktiviteter tas fram av kultur- och 

fritidsförvaltningen. De barn och ungdomar som är föremål 

för utredning och insatser hos socialsekreterare inom barn 

och familj motiveras och vid behov får stöd till en meningsfull 

fritid. 

 

Föreningar som sökt hjälp med översättningar till somaliska 

och arabiska får detta, det har hittills skett på deras initiativ. 

Alla föreningar behöver inte språkstöd, planering behöver 

göras för hur arbetet med föreningar och språkstöd ska 

utformas.  
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4 Ekonomi 
 

4.1 Driftredovisning 
 
En omorganisation har skett av nämndens verksamhet, vilket gör att beloppen mellan 2019 och bakåt, 
inte är helt jämförbara. 
 

 
 
 

Tabell 4. Driftredovisning per verksamhet    
Mkr Budget 

2019 
Utfall 
2019 

Budget- 
avvikelse 

2019* 

Utfall  
2018 

Nämnd- och styrelseverksamhet 0,8 1,3 -0,5 0,9 

Förvaltningskontor och stab Allbo LC 115,6 125,9 -10,3 111,9 

 - varav köp av utbildning 73,8 81,8 -8,0 72,9 

 - varav övriga fasta kostnader 23,5 24,2 -0,7 23,5 

Barn & familj, inkl familjenheten 30,5 30,1 0,4 35,0 

Ensamkommande flyktingbarn 2,4 2,5 -0,1 7,1 

Ekonomiskt bistånd 19,6 26,5 -6,9 24,1 

Avd. vuxen - missbruk, socialpsykiatri 25,3 27,9 -2,6 23,1 

Arbetsmarknadsavdelningen 5,1 3,1 2,0 4,9 

Gymnasieverksamhet 6,5 7,6 -1,1 6,6 

Vuxenutbildning 8,7 12,0 -3,3 7,5 

Summa 214,5 236,9 -22,4 221,1 

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med 
budget  
Omorganisation har skett mellan 2019 och 2018 så beloppen är inte helt jämförbara 

 
 
  

Tabell 3. Driftredovisning

Mkr Budget 

2019

Utfal l  

2019

Budget- 

avvikelse 

2019*

Utfal l   

2018

Intäkter -78,7 -76,2 -2,5 -91,3

Personalkostnader 140,2 138,4 1,8 135,7

Övriga kostnader 153,0 174,7 -21,7 176,7

Summa 214,5 236,9 -22,4 221,1

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Omorganisation har skett mellan 2019 och 2018 så beloppen är inte helt jämförbara
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Analys av årets utfall 
 
Större budgetavvikelser 
Nämnden för arbete och lärande visar en negativ budgetavvikelse på totalt -22,4 miljoner kronor. Den 
största delen finns på förvaltningskontor/stab Allbo lärcenter, där kostnader för köp av utbildning står 
för dryga 8 miljoner kronor i avvikelse, men även skolskjutsar avviker negativt med ca 0,7 miljoner 
kronor. 
 
Avdelning ekonomiskt bistånd visar en negativ budgetavvikelse på -6,9 miljoner kronor. 
Försörjningsstöd står för 4,4 miljoner kronor och för flykting så avviker försörjningsstödet med -1,8 
miljoner kronor och intäkterna från migrationsverket med -1,6 miljoner kronor. Det har skett ett 
trendbrott för kostnaderna för ekonomiskt bistånd som har varit det lägsta på tio år, detta beror på ett 
långsiktigt arbete.  
 
När det gäller avdelning vuxen så är avvikelsen -2,6 miljoner kronor. Socialpsykiatrin håller budget, 
medan missbruk visar en avvikelse. Där står placeringar för en avvikelse på ca -3,4 miljoner kronor, 
övriga delar har en positiv avvikelse vilket sammantaget gör att den totala budgetavvikelsen för 
avdelning vuxen blir -2,6 miljoner kronor. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen har en positiv avvikelse på 2,0 miljoner kronor, där gör minskning av 
semesterlöneskulden den största delen av den positiva avvikelsen. 
 
För den egna gymnasieverksamheten så visas en negativ budgetavvikelse på cirka -1,1 miljoner kronor. 
En anledning är att budgeterade intäkter inte har uppnåtts, det är både asylintäkter som har minskat 
och etableringsschablon som blivit lägre. Även budget för personalkostnader har överskridits. 
 
Beträffande vuxenutbildning så är även här en negativ budgetavvikelse, -3,3 miljoner kronor. Intäkter 
har en avvikelse på ca -1,6 miljoner kronor och det är till övervägande del minskning av statsbidrag från 
skolverket. Personalkostnaderna har också överskridit budget, avvikelsen är ca -1,3 miljoner kronor. 
 
Utfall jämfört med föregående år 
Från och med 2019 så ingår verksamheter för gymnasieutbildning och vuxenutbildning i nämndens 
ansvarsområde vilket gör att jämförelser bakåt inte är helt jämförbara. När det gäller köp av utbildning 
så är ökningen mellan åren ca 9 miljoner kronor. Detta beror på flera anledningar, dels prisökning av 
prislistor, dels fler elever som väljer om och läser flera år, dels fler elever som valt dyrare 
utbildningsprogram. 
 
För avdelning barn och familj så visar år 2019 en minskning i förhållande till 2018. Detta beror på en 
minskning av antalet placeringar. Avdelningen har en arbetsinriktning för att motverka dyra placeringar 
och istället, i den mån det går, välja familjehem. 
 
Beträffande avdelningen ensamkommande flyktingbarn så har HVB-boendet för ensamkommande 
flyktingbarn lagts ner under året, vilket gör att i förhållande till föregående år så är minskningen stor. 
Detta är en planerad åtgärd och budget har följts för verksamheten. 
 
Ekonomiskt bistånd har ett högre totalt utfall för år 2019 i förhållande till 2018. Utbetalning av 
försörjningsstöd totalt är 25,9 miljoner kronor vilket kan jämföras med 2018 års utbetalning på 26,2 
miljoner kronor. Utbetalt ekonomiskt bistånd är det längsta på tio år. När det gäller intäkter har det 
kommit in totalt 10,2 miljoner kronor, under 2018 kom det in 12,9 miljoner kronor för avdelningen. Det 
är en minskning på totalt 2,7 miljoner kronor av intäkter. För personalkostnader har det betalats ut 10,1 
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miljoner kronor under året vilket kan jämföras med 10,2 miljoner kronor, vilket var totala utbetalningen 
av personalkostnader under år 2018. 
 
Avdelningen vuxen visar en total förbrukning på 27,9 miljoner kronor vilket kan jämföras med 23,1 
miljoner kronor för år 2018. Personalkostnader visar en ökning på ca 1 miljoner kronor medan 
placeringar ökar från 5,4 miljoner kronor 2018 till 10,1 miljoner kronor under år 2019. Ökningen av 
placeringskostnaden beror på att det tillkommit någon/några dyra placeringar under året. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen hade ett utfall på 3,1 miljoner kronor år 2019, medan utfallet för år 2018 
var 4,9 miljoner kronor. Intäkter har minskat (20,4 miljoner kronor 2019 och 21,8 miljoner kronor 2018), 
men då personalkostnader har minskat ännu mer, 21,8 miljoner kronor 2019 och 25,2 miljoner kronor 
2018, så blir nettoeffekten ändå en total minskning. Dock är minskningen på personalkostnader till stor 
del beroende på en minskning av semesterlöneskuld. Minskningen av semesterlöneskulden har sin 
grund i ett aktivt arbete med att uppmana till att ta ut semesterdagar. 
 
När det gäller gymnasieverksamheten så har verksamhetens nettokostnader ökat från 6,6 miljoner 
kronor 2018 till 7,6 miljoner kronor 2019. Intäkterna har minskat med ca 1,2 miljoner kronor mellan 
2019 och 2018. Tills största delen är det statsbidrag från migrationsverket som blivit lägre mellan åren. 
Ingen större skillnad mellan åren vad gäller personalkostnader och övriga kostnader. 
 
För vuxenutbildning har personalkostnaderna ökat från 21,4 miljoner kronor år 2018 till 24,2 miljoner 
kronor år 2019. Till viss del bestående av löneuppräkning och avgångsvederlag. Intäkterna har minskat 
från 15,9 miljoner kronor till 14,6 miljoner kronor där en stor andel består i minskat statsbidrag från 
migrationsverket. Även statsbidrag från skolverket har minskat. 
 
Åtgärder för att nå en budget i balans 2020 
Planer för att nå en budget i balans är att minska placerings-/familjehemskostnader, minska 
personalkostnader, nedläggning av stödboende, minskning av ekonomiskt bistånd, förändring av 
vuxenutbildning och minskade lokalkostnader. 
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4.2 Investeringsredovisning 
 
Jämförelse mellan åren är inte helt rättvisande då en omorganisation har skett mellan åren 2018 och 
2019. 
 

 
 
Större budgetavvikelser 
Arbete och lärande har en negativ avvikelse på ca 0,3 miljoner kronor vilket består av ett inköp av ett 
mattransporthjälpmedel vilket inte hade beräknats i investeringsbudgeten då lastbilen tidigare har 
leasats. 
 
  

Tabell 5. Investeringsredovisning per projekt

Mkr Budget 

2019

Budget- 

avvikelse 

2019*

Utfal l  

2018

nettoinv. inkomster utgifter netto nettoinv.

Inventarier IFO 0,5 0,0 0,0 0,5 0,4

It-utrustning IFO 0,5 0,5 -0,5

Utrustning vuxenutbildning 0,3 0,3 -0,3

Summa 0,5 0,0 0,8 0,8 -0 ,3 0,4

* (+) innebär överskott, (-) innebär underskott av utfall jämfört med budget

Omorganisation har skett mellan 2019 och 2018 så beloppen är inte helt jämförbara

Utfal l  2019
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5 Medarbetare 
 

5.1 Nyckeltal 
 

Tabell 7. Nyckeltal medarbetare     
  2019 2018 2017 

 
Antal anställda        
Nettoårsarbetare (arbetad tid) 175,01 108 107  
Antal tillsvidareanställda  174 119 113  
Genomsnittlig sysselsättningsgrad 98,50% 97,70% 99,30%  
Extern Personalomsätting 16,10% 22,7 18,6  
       
Pension inom 10 år       
Antal 39 28 32  
Varav socialsekreterare 3/55 3/52 2/53  
       
Andel i procent  22,4 24 28  
Varav socialsekreterare  5,5 6 4  
       
Sjukfrånvaro        
Antal sjukdagar per anställd 18,59 22,6 29,3  
Sjukfrånvaro i procent 4,96 6,4 7,7  
   varav män 4,74 8 8,6  
   varav kvinnor 4,6 5,6 7,2  
   varav längre än 59 dagar 65,4 60 70,1  

* per december månad     

Omorganisation har skett mellan 2019 och 2018 så beloppen är inte helt jämförbara 

 
Kommentarer till nyckeltalen 

 Antal anställda 

Vid årsskiftet 2018/2019 skapades förvaltningen för arbete och lärande. I samband med 

omorganisationen tillkom gymnasie- och vuxenutbildningen vilket är en av de huvudsakliga 

anledningarna till ökningen av anställda från 108 anställda till 175. Antalet tillsvidareanställda 

har ökat med 62 i samband med omorganiseringen. Inom avdelningen för barn och familj och 

vuxen/missbruksavdelningen har det också skett ökning bland anställda med två respektive tre 

socialsekreterare.  

 

 Pension inom 10 år 

Den stora utmaningen med anledning av pensionsavgångarna framöver är svårigheten att 

rekrytera chefer. 
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 Sjukfrånvaro 

Under 2019 har det skett en positiv utveckling av den sjunkande sjukfrånvaron inom 

förvaltningen för arbete och lärande. Sjukfrånvaron har under 2019 minskat, antalet sjukdagar 

per snittanställd har minskat med 7,3 dagar i genomsnitt sedan 2018. Sjukfrånvaron på 

förvaltningen har minskat från 6,4 procent till 5 procent från 2018 till 2019. Förvaltningen har 

tagit fram strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare och verka för en hälsofrämjande 

arbetsmiljö. Inom avdelningarna barn och familj och vuxen/missbruk har en IT-stödd arbetsmiljö 

APP testats. Genom appen har arbetsbelastning och den psykosociala hälsan hos medarbetare 

kunnat indikeras. Avdelningarna ekonomiskt bistånd, barn och familj och vuxen/missbruk har 

förste socialsekreterare som har bidragit till ett närvarande ledarskap i det dagliga arbetet. 

Förvaltningen för arbete och lärande ska under det kommande året fortsätta att utveckla forum 

för att gemensamt utveckla arbetsmiljöarbete.  

 
 
Större utbildningsinsatser under året 

 Webbutbildning via Linnéuniversitet: Socialt arbete med försörjningsstöd – 
kompetensutveckling för yrkesverksamma socialsekreterare. Linnéuniversitetet och Sveriges 
kommuner och regioner.  

 En tvåårig satsning på Bravo-Lesson som en kvalitetsinsats i att öka kvalitén i undervisningen. 
Connect utbildning, föräldrautbildning 

 Utbildning för socialsekreterare om barnkonvention  

 Intern utbildning för all personal inom förvaltningen inom våld i nära relationer.  
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6 Nyckeltal 
 

Tabell 8. Nämndens egna nyckeltal per december     
  2019 2018 2017 

 

Avdelning        
 

Ek bistånd        
 

Hushåll t o m 24 år      

Aktuella 57 50 66  

Öppnade 6 2 7  

Avslutade 3 0 2  

Hushåll från 25 år     
 

Aktuella 261 235 253  

Öppnade 14 16 14  

Avslutade 2 9 14  

Flyktinghushåll, aktuella 53 69 66  

Missbruk 
    

 

HVB SoL 2 2 4  

Familjehem SoL 0 1 1  

HVB  LVM  4 1 0  

Barn och familj 
      

 

HVB SoL 4 7 9  

HVB LVU 3 2 3  

Familjehem 26 28 36  

AMA 
      

 

Inskrivna personer 117 120 131  

Arb.markn anställda 54 68 58  

Avslutade till arbete 12 2 3  

Boende ensamkommande 
      

 

Totalt antal i stödb 16 13/7 33  

Totalt antal i eget bo 6 11 12  

Gymnasieskola, antal elever 
      

 

IM 102 - -  

IM Yrkesutbildning 50 - -  

Kommunala skolor 515 - -  

Friskolor 249 - -  

Övriga skolor 7 - -  
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Teoretiska program 277 - -  

Yrkesinriktade program 335 - -  

Vuxenutbildning, antal elever 
      

 

SFI A 16 - -  

SFI B 59 - -  

SFI C 99 - -  

SFI D 93 - -  

Grundläggande vuxenutb. 198 - -  

Omorganisation har skett mellan 2018 och 2019 så nyckeltalen är inte helt jämförbara 

 
Kommentarer till nyckeltalen 
Ekonomiskt bistånd  
Antalet flyktingar till Sverige ligger konstant och anledningen till att Alvesta kommun mottagit färre 
nyanlända 2019 i jämförelse med 2018 och 2017 beror på att inga anvisningar sker till kommunen. De 
nyanlända är främst familjeåterförening. Antalet hushåll har en viss ökning men kostnaderna per hushåll 
har sjunkit. 
 
Missbruk  
Under 2019 har det fortsatt varit ett fåtal placeringar enligt Sol. Stöd- och behandlingsinsatser på 
hemmaplan. Hemmaplanslösningar har varit i form av boende i stödlägenhet och kontakt med 
socialpedagog. Behandlingskontrakt vid den integrerade mottagningen erbjud i första hand. Ett 
observandum är dock antalet LVM, som ökat markant sedan föregående år vilket medfört både högre 
arbetsbelastning och omfattande kostnader.  
 
Barn och familj  
Minskningen av placeringar inom avdelningen för barn och familj fortsätter enligt målet. 
Socialsekreterarna arbetar effektivt med hemmaplanslösningar och har, i den situationer det är möjligt 
ett så kallat ärendeplaneringsmöte. Placeringar i familjehem har minskat, det har också HVB placeringar 
gjort men i högre takt procentuellt.   
 
Arbetsmarknadsavdelningen  
De personer som finns inom verksamheten är till största delen långt ifrån arbetsmarknaden. 
Extratjänster har möjliggjort fler arbetsmarknadsanställningar för dessa. Det möjliggör den enskilde att 
genom arbetsträning närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsanställda har minskat 
från 68, 2018 till 54 2019. Antalet personer som avslutade sin anställning på 
arbetsmarknadsavdelningen var förhållandevis många. Framförallt avslutades 20 personer i 
nystartsjobbsprojekt som startades i augusti.   
 
Boende ensamkommande 
Det har varit en stor omställning för verksamheten boende för ensamkommande under de senaste åren 
och anledningen till det har varit ett kraftigt minskat inflöde av ensamkommande ungdomar. Under 
våren 2019 har HVB-boendet för ensamkommande ungdomar avvecklats. Under 2020 kommer 
stödboendet för ensamkommande att avvecklats. 
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7 Framtid 
 Utvecklingsarbetet förstärks mellan Allbo Lärcenter, arbetsmarknadsavdelningen och ekonomiskt 

bistånd i samband med den omorganisationen. Prioriterade områden att arbeta med framöver är 

uppföljning av unga vuxna i gymnasieskolan, det kommunala aktivitetsansvaret och ekonomiskt 

bistånd.  

 Datasystem ska utvecklas för att effektivisera och digitalisera arbetet genom digitala ansökningar 

inom avdelningen ekonomiskt bistånd. I samband med minskningen av administrationen kan 

resurser användas för stöd, uppföljning och insatser som leder individerna till egen försörjning. 

Digitaliseringen av nämndsadministrationen ska fortsätta utvecklas, individutskottet ska inkluderas 

i digital form.  

 Ny organisation inom nämndens ansvarsområde för utbildning och kortare väg till självförsörjning. 

Förvaltningen skapar och utvecklar bättre förutsättningar för anpassade insatser för att fler 

kommer i arbete. 

 Barnkonventionen har från 1 januari 2020 blivit lag i Sverige, arbetet i kommunen avseende den 

länsgemensamma satsningen Barnets bästa ska fortsätta utvecklas.  

 Arbete ska pågå under 2020 för en trygg integration och inkludering, förvaltningen för arbete och 

lärande har huvudansvaret för integrationsarbetet i samverkan med andra förvaltningar.  

 Förebyggande och tidiga insatser för alla målgrupper ska utvecklas. Förslag på 

sysselsättningsverksamhet för individer med lagstadgad rätt till det ska tas fram inom 

socialpsykiatri- och missbruksavdelningen.  

 Behov av mötesplatser för unga vuxna och elever i gymnasiet har ökat, i samarbete med kultur – 

och fritidsförvaltningen ska förvaltningen för arbete och lärande arbeta med att utveckla 

mötesplatser för olika målgrupper.  

 Fokus på att personer aktuella inom förvaltningen får tillgång till fysisk aktivitet och 

fritidsaktiviteter. 

 Hemnära stöd för ökat vardagsfungerande riktat till barnfamiljer ska utvecklas.  

 Stödboendet för ensamkommande ungdomar kommer att avvecklas eftersom flyktingsituationen 

har förändrats. 

 Målet att ett ökat antal elever har en gymnasieutbildning inom tre år har inte uppnåtts under 2019. 

Under 2020 ska förvaltningen för arbete och lärande arbeta för att utveckla gymnasiala 

lärlingsutbildningar, lärlingsutbildningar i kombination med svenska för invandrare samt olika spår 

för yrkesutbildningar inom bland annat fordon och barnomsorg.  
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«Ekonomisk rapportering 2020» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att följa kommunstyrelsens rutin för den 
ekonomiska rapporteringen samt att nyckeltal enligt framtagen modell följs upp i 
samband med den ekonomiska rapporteringen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens beslut KS §205/2019 ska nämnderna besluta om sin egen 
ekonomiska rapportering för 2020 senast i februari samma år.  

Kommunstyrelsens direktiv för ekonomisk rapportering omfattar bland annat 
grundläggande rapporteringsmodell, principer för nämndernas prognoser, 
tidsplaner och mallar för uppföljningsprocessen samt rutin för nämndernas 
rapportinlämning. Enligt direktivet ska nämndernas månadsuppföljning ske för 
mars, april, maj och oktober, utöver delårsrapporten per augusti samt årsrapport.  

Förvaltningens ekonom och kvalitetssamordnare kommer under sammanträdet att 
redogöra för rutinen för den ekonomiska rapporteringen och för den modell som 
tagits fram gällande uppföljning av nyckeltal.  

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens beslut (KS § 205/2019), 13 december 2019 

2. Bilagor till kommunstyrelsens beslut, 13 december 2019 

3. Modell för nyckeltal 2020, 6 februari 2020 
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§ 5 Dnr 2019-00275 049 

Direktiv för ekonomisk rapportering 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
följa kommunstyrelsens rutin för den ekonomiska rapporteringen samt att nyckeltal 
enligt framtagen modell följs upp i samband med den ekonomiska rapporteringen.  

Sammanfattning 

Enligt kommunstyrelsens beslut KS §205/2019 ska nämnderna besluta om sin egen 
ekonomiska rapportering för 2020 senast i februari samma år.  

Kommunstyrelsens direktiv för ekonomisk rapportering omfattar bland annat 
grundläggande rapporteringsmodell, principer för nämndernas prognoser, 
tidsplaner och mallar för uppföljningsprocessen samt rutin för nämndernas 
rapportinlämning. Enligt direktivet ska nämndernas månadsuppföljning ske för 
mars, april, maj och oktober, utöver delårsrapporten per augusti samt årsrapport.  

Förvaltningens ekonom och kvalitetssamordnare kommer under sammanträdet att 
redogöra för rutinen för den ekonomiska rapporteringen och för den modell som 
tagits fram gällande uppföljning av nyckeltal.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapportering 2020, 27 januari 2020. 

2. Kommunstyrelsens beslut (KS § 205/2019), 13 december 2019. 

3. Bilagor till kommunstyrelsens beslut, 13 december 2019. 

4. Modell för nyckeltal 2020, 24 januari 2020.  
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Direktiv om ekonomisk rapportering 2020

Beslutsunderlag
l. Arbetsutskottets beslut, daterat den 19 november 2019
2. Tjänsteskrivelse frän kommunledningsförvaltningen,

daterad den 18 november 2019.
3. Direktiv för ekonomisk rapportering 2020, daterad den 18

november 2019.
4. Bilaga l, Arsklocka ekonomi.

Redogörelse
I samband med kommunfullmäktiges beslut i september 2018 att
anta Riktlinjer för budget och redovisning, fick kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram mer detaljerade direktiv för hanteringen av
ekonomisk rapportering inom Alvesta kommun.
Direktiven för ekonomisk rapportering omfattar bland annat
grundläggande rapporteringsmodell, principer för nämndernas
prognoser, tidplaner och mallar för uppföljningsprocessen samt
rutin för nämndernas rapportinlämning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

l. Anta förslag till Direktiv för ekonomisk rapportering att
gälla från l januari 2020.

2. Enligt direktiv ge nämnderna i uppdrag att besluta sin egen
uppföljning för år 2020 senast i februari samma år.

Protokollet skickas till
Ekonomichef
Samtliga nämnder

Justeringsmännens sign~e,?\. Beslutsexpediering

f7
Utdragsbestyrkande
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Författningssamling

Direktiv för ekonomisk rapportering

Utgivare Kommunlednlngsförvaltnlngen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Gäller från. 1 januari 2020
Antagen. KS S

Inledning
Kommunfullmäktige har fastställt Riktlinjer för budget och redovisning', som reglerar de delar av
ekonomihanteringen där kommunfullmäktige vill göra preciseringar, förtydliganden och utvidgningar i
förhållande till gällande regelverk. Föreliggande direktiv beskriver mer detaljerat hanteringen av
kommunstyrelsens krav på rapportering och uppföljning av från nämnderna. Direktivet innehåller
gemensamma mallar, rutiner och tidsplaner för rapporteringen. Vid behov kan kommunstyrelsen utge
ytterligare anvisningar.

Kommunstyrelsen ska årligen, men senast i december året innan, fastställa dessa direktiv som
anvisningar for den rapportering och uppföljning som åligger nämnderna.

Nämnderna ska senast i februari innevarande år besluta om egna anvisningar for rapportering av
ekonomi och verksamhet inom den egna organisationen.

Grundläggande förutsättningar

Nämnd/KS [ Årsrapport
Del4rsrapport agusti
Månadsrapporter

Kommun
styrelse (KS)

} Àrsredovisning
j Delårsrapport augusti kommunövergripande-l. Månadsrapporter kommunövergripande

rapporteringsmodell:

u
p
P
F
ö
L
J
N
I
N
G

följandeifränutgårekonomiska uppföljningenJ Årsredovisning· l Delårsrapport augusti
Kommun
fulmäktige
KF)

Den

Månadsrapporterna och delårsrapporten per augusti omfattar en helårsprognos av Innevarande år och
analys av utfall för den relevanta perioden.

1 Kommunfullmäktige, KF § 98, 2018-09-25
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Direktiv för ekonomisk rapportering

Utgivare Kommunledningsförvaltningen, ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Gäller från· l januari 2020
Antagen KS S

Vad innebär en prognos?
En prognos är en ögonblicksbild av resultatet per den sista december, där man har vägt in alla scenarion
som man i dagsläget vet om skall hända under året. Med en ögonblicksbild menas att om de ekonomiska
förutsättningarna i prognosen på något sätt förändras så kommer prognosen också att förändras. Det
betyder inte att föregående prognos var felaktig utan att något har hänt som man inte förutsatt sedan
tidigare.

Prognostiseringens principer
Enhetschef (EC} planerar, budgeterar och följer upp sin enhet enligt sitt uppdrag. Om obalans skulle
uppstå inom ekonomin, exempelvis ett förväntat underskott, har EC I uppdrag att åtgärda det inom sitt
ansvarsområde och sina befogenheter. Förväntas obalansen kvarstå, ska EC rapportera det till
verksamhetschefen (VC} 2• VC ska genomlysa hela sin verksamhet för att inom sina befogenheter vidta
de åtgärder som krävs, exempelvis omfördela resurser mellan enheterna, för att få en ekonomisk balans.
Om balans inte kan uppnås ska VC rapportera obalansen till förvaltningschefen (FC) som ska genomlysa
hela förvaltningen och göra nödvändiga justeringar inom ramen för dess uppdrag. Om ekonomisk balans
inte förväntas uppnås, ska FC rapportera till sin politiska nämnd (PN). Vid förväntad negativ avvikelse
mot budget, ska nämnden fatta beslut om åtgärder i enlighet med kommunfullmäktiges (KF) fastställda
Riktlinjerför budget och redovisning och om så är nödvändigt tillskriva (KF). KF beslutar om åtgärder och
meddelar PN.

EC

.- e -.".FC 1/ Beslutaromev.åtgärder
till förvaltning~ ve _/ Åtgärdar inom förvaltning1/ Åtgärdar Inom verksamhet

Åtgärdar Inom enhet

2 I vissa förvaltningar används avdelningschef (AC) istället för verksamhetschef
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Direktiv för ekonomisk rapportering

Utgivare Kommunledningsförvaltningen, ekonomi- och upphandlingsavdelnlngen
Gäller från. l januari 2020
Antagen KS S

Tidplaner och mallar
Uppföljningsprocessen
Delårsrapport och Årsrapport
Uppföljning av Verksamhetsplaner med internbudget genomförs efter augusti månad i en
kommunövergripande delårsrapport samt per sista december i en Årsredovisning. Dessa ska behandlas
av fullmäktige och innehålla en sammanställd redovisning (koncernredovisning), en ekonomisk
uppföljning samt en redovisning om hur väl nämnderna lever upp till god ekonomiskt hushållning.
Ansvarig nämnd att följa upp respekt ive resultatindikator framgär i budgetdokumentet och foljs upp i
delår- respektive Årsrapport. Mallar för månadsrapport, delårsrapport och årsrapport tillhandahålls i
börjanav äret. Detaljerade anvisningar för nämndernas uppföljning per sista augusti och sista december
hanteras i separata anvisningar.

Månadsrapportering
övrig ekonomisk rapportering från nämnder (utöver delår och årsrapport) som kommunstyrelsen
behöver för att uppfylla sin uppsikt splikt , är följande mänadsrapport ering för 2020:

1. Mars
2. April
3. Maj
4. Oktober

Rapporten ska, senast den 6:e arbetsdagen i efterföljande månad, protokollföras av nämnden,
arbetsutskott (AU) eller signeras av ordförande. Tjänsteskrivelse, rapport och beslut (ev. omedelbar
justering) ska, samma dag som mötet äger rum, mailas till budgetansvarig för att tjäna som underlag till
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). KSAU handlägger därefter ärendet tidigast den 7e
arbetsdagen i månaden. Datum for inlämning av nämndernas rapporter framgår i Àrsklockan (bilaga 1).
Om rapporten har signerats av ordförande eller protokollförts i AU Inför inlämning till budgetansvarig
ska rapporten ändå protokollföras på nästkommande nämndsmöte.

Utgångspunkten är att månadsrapporten för Alvesta kommun totalt, presenteras på kommunal
rådsberedning som är närmast efter färdigställandet. Därefter görs utskick till kommunstyrelsens (KS)
ledamöter för Information, för att sedan hanteras på nästkommande KSAU och KS. Kommunstyrelsens
arbetsutskott handlägger ärendet tidigast den 7e arbetsdagen i månaden.

KSAU kan, utifrån materialet som är inlämnat från nämnderna, kalla nämndsordförande och
förvaltningschef till kommunstyrelsens sammanträde två veckor senare för att komplettera med
fördjupat material och en muntlig föredragning.

Nämnderna ska faststalla egna rutiner för ekonomisk uppföljning Inom den egna förvalt
ningsorganisationen.



Alvesta
kommun

Författningssamling

Direktiv för ekonomisk rapportering

Utgivare Kommunledningsförvaltningen, ekonomi- och upphandllngsavdelnlngen
Gäller från· 1 januari 2020
Antagen KS§

Rutin inlämning av rapportering från nämnderna
Månadsrapporten ska alltid vara påskriven av ordföranden, även om den går till AU eller nämnd. Detta
för att undvika stress om protokollet inte skulle hinna justeras trots att den varit uppe för beslut innan
inlämningsdatumet.

Det ska alltid skrivas en tjänsteskrivelse till månadsrapporten. Förslag till beslut skall alltid täcka alla
instanser. Tjänsteskrivelsen ska innehålla;

• en redogörelse av rapporten där både utfallet för månaden och prognosen för
året framkommer

• förvaltningschefens namn som ansvarig för ekonomin, dock behöver den ej
vara fysiskt påskriven

Om beslut tas i antingen AU eller nämnd skall detta bifogas vid inlämning.

Tjänsteskrivelse, underskriven månadsrapport och eventuella beslut skickas enbart till ekonomiav
delningen, budgetansvarig. Nämndernas handlingar behöver inte skickas separat till kansliet, det gor
ekonomiavdelningen när inlämning av den kommunövergripande månadsrapporten görs.

• Handlingar skall vara Inlästa i diariet med ett diarienummer och skickas via
nämndsekreterare.

Vid delårs- och årsrapport gäller ovan beskrivning förutom att de ALLTID skall vara godkända i AU eller
nämnd och dessa rapporter som lämnas in behöver inte vara underskrivna av ordföranden.

Styrdokument ekonomi- och målstyrning
Styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige
Riktlinjer för budget och redovisning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för målstyrning

Ägardirektiv för Alvesta kommuns helägda aktiebolag

Finanspolicy för Alvesta kommun och riktlinjer för finanspolicyer för bolag i koncernen

Placerlngspolicy för Alvesta kommuns pensionsmede!

Styrande dokument beslutade av kommunstyrelsen
I nvesteri ngsd I re kt iv

Direktiv för budgetprocessen

Direktiv för ekonomisk rapportering





Nämnden för arbete och lärande    Nyckeltal redovisas i nämnden i juni, oktober, vid delår och vid årsrapport

Avdelning  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Ek bistånd 

Hushåll t o m 24 år

Aktuella

Öppnade

Avslutade

Hushåll från 25 år

Aktuella

Öppnade

Avslutade

Flyktinghushåll, aktuella

Missbruk

HVB SoL

Familjehem SoL

HVB  LVM 

Barn och familj

HVB SoL

HVB LVU

Familjehem

Antal i eget bo. ensamko.

AMA

Inskrivna personer

2020



Arb.markn anställda

Avslutade till arbete

Stödboende 

Totalt antal i stödb.

Gymnasieskola, 

antal elever

IM 

IM köpta platser

Nationella program 

KAA, aktuella

Vuxenutbildning, 

antal elever

SFI A

SFI B

SFI C

SFI D

Grundläggande vuxenutb.



Dec
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Förvaltningen för arbete och lärande 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-14 
Referens 

«NAL 2020-00020 049»  

 

 

 

 
  

«Attestförteckning 2020» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att godkänna attestförteckning 2020 
för förvaltningen för arbete och lärande.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens attestreglemente (KF § 5, 2005) ska nämnden årligen fatta 
särskilt beslut om att godkänna upprättad attestförteckning. Löpande 
uppdateringar under året kan förvaltningschef godkänna per delegation.  

Bilagor 

1. Förslag på Attestförteckning, 22 januari 2020.  

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef   
 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 4 Dnr 2020-00020 049 

Attestförteckning 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
godkänna attestförteckning 2020 för förvaltningen för arbete och lärande.  

Sammanfattning 

Enligt kommunens attestreglemente (KF § 5, 2005) ska nämnden årligen fatta 
särskilt beslut om att godkänna upprättad attestförteckning. Löpande 
uppdateringar under året kan förvaltningschef godkänna per delegation.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2020, 27 januari 2020. 

2. Förslag på Attestförteckning, 22 januari 2020.  

 



1 (1)

FÖRTECKNING ÖVER BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE 2020
Attestförteckning avser förvaltningen för arbete och lärande

2020-01-22

ORDINARIE ERSÄTTARE

ANSVAR VERKSAMHET BEFATTNING NAMN BEFATTNING NAMN BELOPPSGRÄNS

4*******-49****** 5****-5**** Arbete och lärande Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Avdelningschef Brittmarie Johansson 1 000 000

4*******-49****** 44***-49*** Gymnasie- och vuxenutbildning Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Avdelningschef Brittmarie Johansson 15 000 000

4*******-49****** 62***-69*** Arbetsmarknadsåtgärder Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Avdelningschef Brittmarie Johansson 1 000 000

41******-41****** 118**-118** Nämnden för arbete och lärande Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Avdelningschef Brittmarie Johansson 1 000 000

4*******-4******* 261**-269** Alkoholtillstånd Förvaltningschef Gunilla Kaij Bevheden Avdelningschef Brittmarie Johansson 1 000 000

41******-41****** 632**-632** Integrationsverksamhet Integrationssamordnare P-O Hjälmefjord Förvaltningschef Gunilla Kaj Bevheden 50 000

441*****-441***** 5****-6**** Barn och familj, familjeenheten Avdelningschef Carola Johansson 1:e socialsekreterare Azad Khadiri 500 000

443*****-443***** 5****-6**** Barn och familj, familjeenheten Avdelningschef Carola Johansson 1:e socialsekreterare Azad Khadiri 500 000

442*****-442***** 6****-6**** Ensamkommande flyktingbarn Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson Enhetschef Pernilla Dahlin 500 000

443*****-443***** 573**-573** Familjeenheten Enhetschef Joakim Aleborn Sivertsson Avdelningschef Carola Johansson 50 000

4501****-4501**** 58***-62*** Ekonomiskt bistånd Avdelningschef Maria Gabrielsson 1:e socialsekreterare Ritha Lindblad/Pernilla Yngvesson 500 000

4502****-4502**** 52***-56*** Avdelning vuxen Avdelningschef Brittmarie Johansson 1:e socialsekreterare Gustav Haglund 500 000

4503****-4503**** 62***-63*** Arbetsmarknadsavdelningen Avdelningschef Kenth Söderling ArbetsmarknadssamordnareDavid Wirland 500 000

4504****-4504**** 51***-52*** Socialpsykiatri Enhetschef Pernilla Dahlin Avdelningschef Joakim Aleborn Sivertsson 150 000

47******-47****** 44***-49*** Gymnasie- och vuxenutbildning Avdelningschef Daniel Söderberg Rektor IM Stefan Ottosson 500 000

4711****-4711**** 44***-44*** IM Rektor IM Stefan Ottosson Avdelningschef/Rektor Daniel Söderberg 250 000

4712****-4712**** 46***-46*** Vuxenutbildning Avdelningschef/Rektor Daniel söderberg Rektor IM Stefan Ottosson 250 000

4111****-4111**** 467**-467** Köp vuxenutbildning Avdelningschef /Rektor Daniel Söderberg Rektor IM Stefan Ottosson 300 000

ProCapita LifeCare

4501****-4501**** *****-***** Ekonomiskt bistånd Handläggare Carina Hansson Maria Gabrielsson

441*****-441***** *****-***** Barn o familj Handläggare Carina Hansson Carola Johansson

4502****-4502**** *****-***** Avd Vuxen Handläggare Carina Hansson Gustaf Haglund

ProCapita LifeCare (vid ordinarie ansvarigs frånvaro)

4501****-4501**** *****-***** Ekonomiskt bistånd Handläggare Carina Hansson stf avd.chef Pernilla Yngvesson/Ritha Lindblad

441*****-441***** *****-***** Barn o familj Handläggare Carina Hansson stf avd.chef Azad Khadiri

4502****-4502**** *****-***** Avd Vuxen Handläggare Carina Hansson Pernilla Dahlin

Övergripande riktlinjer

1. Attestreglemente finns i ekonomihandboken.

2. Attesträtt och beloppsgränser

a) Attestlistan avser både externa och interna transaktioner.

b) Attestantuppdraget är personligt. Där beslut finns om tjänstgöring som tillförordnad, vikarie eller dylikt övertas ansvaret från ordinare beslutsattestant/ersättare.

c) Förvaltningschef är ersättare där ersättare saknas enligt attestantlistan och i övriga fall då attestant/ersättare saknas.

d) Om beloppgräns som angetts ovan överskrids övergår attesträtten till förvaltningschef.

3. Jäv

a) I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad i organisationen.
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«Allbo Lärcenter» 
«Daniel Söderberg» 
«Avd.chef/rektor» 
«0472-154 70» 
«daniel.soderberg@alvesta.se» 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 
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Referens 

«NAL 2020-00016 608»  

 

 

 

 
  

«Arbetsår för elever och peronal vid 
ungdomsgymnasiet  Allbo Lärcenter, läsåret 
2020/2021» 
.  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att anta förslag till arbetsår för elever och 
personal vid ungdomsgymnasiet Allbo Lärcenter, läsåret 2020/2021.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande ska fatta beslut om arbetsår för elever och 
personal vid ungdomsgymnasiet för läsåret 2020/2021. 

Med anledning av att flera administrativa funktioner samordnas med 
utbildningsförvaltningen finns det ekonomiska fördelar med att fastställa samma 
arbetsår som utbildningsförvaltningen.   

Bilagor 

1. Förslag på arbetsår för elever och personal vid ungdomsgymnasiet Allbo 
lärcenter, läsåret 2020/2021  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

«Daniel Söderberg» 
«Avdelningschef Allbo Lärcenter» 

Beslutet skickas till 

Allbo Lärcenter 
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212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
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0472-154 70 
daniel.soderberg@alvesta.se 

Skrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-18 
Referens 

«NAL 2020-00016 608»  

 

 

 

 
  

«Arbetsår för elever och personal läsåret 2020/2021 - 
Ungdomsgymnasiet Allbo Lärcenter» 

Elevernas arbetsår 

 Höstterminen 2020:  Tisdag 18 augusti – fredag 18 december  

Vårterminen 2021:  Fredag 8 januari – fredag 11 juni  

Lovdagar:  

Ht 2020  

Lov (planeringsdag)  Onsdag 16 september  

Höstlov, vecka 44  Måndag 26 oktober – fredag 30 oktober  

Vt 2021  

Lov (planeringsdag)  Torsdag 7 januari  

Sportlov, vecka 8  Måndag 22 februari – fredag 26 februari  

Påsklov, vecka 13  Måndag 29 mars – torsdag 1 april  

Lov (klämdag)  Fredag 14 maj  

Lov (planeringsdag)  Tisdag 18 maj  

Antal skoldagar  180  

 

Personalens arbetsår 

 Höstterminen 2020:  Tisdag 11 augusti – fredag 18 december  

Vårterminen 2021:  Torsdag 7 januari – onsdag 16 juni  

Ledigheter:  

Höstlov, vecka 44  Torsdag 29 oktober – fredag 30 oktober  

Sportlov, vecka 8  Måndag 22 februari – fredag 26 februari  

Påsklov, vecka 13  Måndag 29 mars – torsdag 1 april  

Lov (klämdag)  Fredag 14 maj  

Antal tjänstgöringsdagar 194 

 
Dagar för kompetensutveckling, planering, utvärdering mm för lärare utöver de 180 
skoldagarna (av totalt 194 arbetsdagar) tillkommer:  
5 dagar innan höstterminen startar: 2020-08-11 – 2020-08-17  
3 planeringsdagar: 2020-09-16, 2021-01-07, 2021-05-18  
3 dagar under höstlovet vecka 44: 2020-10-26 – 2020-10-28  
3 dagar efter elevernas läsårsavslutning: 2021-06-14 – 2021-06-16 
Dvs, sammanlagt 14 dagar  
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«Verksamhetsplan för Allbo Lärcenter 2020» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen om Allbo 
Lärcenters verksamhetsplan för 2020 till protokollet.   

Sammanfattning 

Allbo Lärcenters verksamhet berör många olika verksamheter och 
förordningar/regelverk därför är detta en sammanställning som ger en överskådlig 
bild över alla olika utbildningar vi bedriver i Alvesta.  

Bilagor 

1. Verksamhetsplan Allbo Lärcenter 2020, 27 januari 2020.  

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Daniel Söderberg 
Avd. chef/rektor 

 
 

 

  

  

 

 

 

 
  

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 6 Dnr 2020-00023 012 

Verksamhetsplan Allbo Lärcenter 2020 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen om Allbo Lärcenters verksamhetsplan för 2020 till 
protokollet.  

Sammanfattning 

Allbo Lärcenters verksamhet berör många olika verksamheter och 
förordningar/regelverk därför är detta en sammanställning som ger en överskådlig 
bild över alla olika utbildningar vi bedriver i Alvesta. 

Allbo Lärcenter kommer från och med höstterminen 2020 att erbjuda tre stycken 
yrkesinriktningar inom introduktionsprogrammets individuella alternativ. Detta 
alternativ finns för de elever som inte är behöriga till ett internationellt 
gymnasieprogram eller de elever som hoppar av ett internationellt 
gymnasieprogram.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan Allbo Lärcenter, 27 januari 2020. 

2. Verksamhetsplan Allbo Lärcenter 2020, 27 januari 2020.  

 



 

 
 

Gymnasie- och vuxenutbildning  

i Alvesta kommuns 

verksamhetsplan för ALC  år 2020 
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& YRK 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERKSAMHETERNA 
 

Gymnasieskolans Introduktionsprogram 
 

Språkintroduktionen syftar till att ge svenskkunskaper för att klara att klara av att läsa för 
betyg inom ramen för grundskolan. 

Individuellt alternativ erbjuder upp till tolv grundskoleämnen för att bli behörig till 
gymnasieskolans nationella program. 
Vi kommer även att ta fram tre yrkesintroduktioner (som syftar mot Barn & fritid, Vård & 

omsorg samt Fordonsteknik) inom ramen för programmet. 
 
Samhällsorientering för nyanlända 

 

Samhällsorientering är en utbildning om Sverige och hur det svenska samhället 
fungerar. I syfte att underlätta nyanländas etablering i vårt samhälle infördes den 

etableringsreformen 2010. Detta sker i samarbete med Ljungbykommun men vi 
hoppas på att fler kommuner i Region Kronoberg kommer att vilja ansluta sig 

under året.  
 

Utbildning i svenska för invandrare/orienteringskurser  
 

Sfi är en språkutbildning som erbjuds flyktingar och övriga nysvenskar 
folkbokförda i Alvesta Kommun. Skolverket avsätter särskilda medel 

för att möjliggöra orienterings- och yrkeskurser i kombination med SFI. 
 

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 
 

Studier inom grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper 
motsvarande grundskolenivå. Kurserna är uppdelade i delkurser och är 

CSN-berättigade. Samtliga grundläggande kurser är kommunen skyldig 
att erbjuda. I dagsläget klarar vi fyra antagningstillfällen per år. 
 

 

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
 

De kurser som erbjuds följer gymnasiets kursplaner. Vi erbjuder samtliga 
behörighetsgivande kurser för att uppnå behörighet för högskola eller 
universitet. Enligt Skolverkets senaste direktiv kommer tidigare ersättning att 

betalas ut till kommunerna i den generella statliga ”pengapåsen” och måste av 
förvaltningen för Arbete och lärarande eftersöka dessa medel centralt.  
 

Särskild utbildning för vuxna 
 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) är en studieform för vuxna med 

medfött eller förvärvat utvecklingstörning. Syftet med studierna är att skaffa 
sig kunskaper och färdigheter för att bättre klara vardags- och samhällsliv. 

Vi erbjuder utbildning både på grundläggande- och gymnasienivå. 
 
Yrkesförarutbildningar 
 

Idag erbjuder vi utbildningar för truck, lastbil med och utan släp, buss och den lagstadgade 
35-timmars YKB (licens för att få köra yrkesmässig trafik). Diverse uppdragsutbildningar 
som Ecodriving, säker körning etc. 



 

 

 
 
 
Lärlingsutbildning 
 

I samarbete med våra grannkommuner Lessebo, Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Växjö 

och Älmhult genomför vi följande inriktningar: Elevassistent- och Barnskötarutbildning.  

Jobbar med att ta fram fler lärlingsutbildningar. 

 

Regional yrkesvux i samarbete med ytterligare minst tre kommuner 
 

Från och med årsskiftet 2017 krävs regional samverkan med minst tre kommuner för att 
kunna söka medel från Skolverket. Vi söker tillsammans med Uppvidinge, Lessebo och 

Växjö där Växjö sköter administrationen kring ansökan.  

ALC erbjuder vård- och omsorgsutbildning förlagd på tre terminen och som kan läsas 
traditionellt men även som flexibelt, d v s en ökad andel av studierna läses på egen hand 

och vissa moment har obligatorisk närvaro. 

Enligt tidigare beslut planeras ytterligare en kursstart för alternativ Vård- och 
omsorgsutbildning (aVO, där första modulen erbjuds på modersmålet) på dari. Vi slutför vår 

andra aVO-utbildningarna (arabiska och somaliska) enligt tidigare beslut 

Vi skulle kunna erbjuda kommuninvånarna fler alternativ om vi fick möjlighet att 

medfinansiera yrkesvux-medel. Idag finns 150 tkr avsatta för köp av extern utbildning. 

 

UTGÅNGSPUNKTER 
 
För samtliga verksamheter inom ALC ska arbetet med våra studerande, vår 

vision och mål vilar på kunskap om 
- Statliga uppdraget 

- Våra lokala politiska beslut 
- Vårt måtto för ALC – ”Fler skall nå längre”! 

 

Arbete och lärandes mål för 2020 
 

l. Mål 5. “Alla barn och ungdomar ska ges goda förutsättningar inför vuxenlivet samt barn 

och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 

jämlika förhållanden. Barn och ungas hälsa ska stärkas.”  

2. Mål 5a ”Tidig upptäckt och tidiga insatser för att skapa goda livsförhållanden för barn och 

ungdomar.” 

3 Kompetensutveckling efter individens behov och förutsättningar 

 
 
 



 

 
 
VÅRA MÅL 

 

Uppdraget 
 

Våra mål är att nå samtliga ungdomar från 16 år och vuxna i Alvesta kommun 
som har behov av utbildning och att kunna erbjuda utbildning utifrån individens, 

kommunens och omvärldens behov. Det är därför viktigt att kunna erbjuda ett 
brett utbud och behålla och utveckla en flexibel pedagogik. 

 
Insatser för att nå målen 

- Förstelärarnas individuella uppdrag 

- Genomföra professionella vägledningssamtal, görs av både personal och studie- och 
yrkesvägledare för elever och blivande elever 

- Upprätta arbetsmarknadskontakter med stöd av bland annat AMA, 
Etableringssamverkan, Ekonomiskt bistånd… 

- Inhämta kunskap om utbildningsbehov, omvärldsbevakning 

- Använda modern informations- och kommunikationsteknologi 
 

 
Förväntningar och motivation 

 

Mål - Tro på elevens förmåga och i mötet med var och en motivera, utmana och 

få människor att växa. 
 
Insatser för att nå målen 

- Skapa utrymme för regelbundna personliga möten, som ger möjlighet till 
formativ utvärdering 

- Tydliggöra kursmålen för att skapa en gemensam målbild. 

- Genom att vi genomför organiserade trivselaktiviteter under 
året ökar vi vår ALC-känsla/tillhörighet och bidrar till att vara 

en attraktiv arbetsgivare, vilket kommer vara en viktig 
rekryteringsfråga.  

  
Resultat och betyg 

 

Mål – Utifrån varje individs förutsättningar och uppsatta mål gemensamt arbeta 

för en ökad måluppfyllelse. 
 
Insatser för att nå målen 

- Regelbundet följa upp individuella studieplaner 
- Synliggöra de personliga framgångarna, som inte direkt framgår i betyg 

och nyckeltal 
- Ge individuellt stöd så långt det är möjligt 

- Utveckla våra former för samarbete, både kollegialt och i klassrummet 
- Gemensam rättning 

- Regelbundet följa upp kunskapsutvecklingen genom våra kvalitetsarbeten 
 

 

 

 



 

 

 

 

Kommunikation 
 

Mål – Öka kunskapen och medvetenheten om vuxenutbildningen i Alvesta kommun och 
sprida våra möjligheter för kommunens invånare att studera vidare. 

 
Insatser för att nå målen 

- Göra hemsidan mer informativ – omarbetning pågår 
- Bygga nätverk 
- Samverka med andra kommuner, framför allt inom Region 

Kronoberg, Etableringssamverkan, LÖKen etcetera 
- Synas i media och på andra sätt sprida information om vår verksamhet 

- Hålla ALCs Facebooksida levande 
- Lyfta goda exempel 
- Förlägger en del möten ute hos våra samarbetspartners 

 
 
 
 
Utveckling 

 

Mål – Fortsättningsvis anpassa våra utbildningar efter samhällets behov och 

individens mål och förutsättningar. 

 
Insatser för att nå målen 

- Ständigt utveckla och anpassa vårt kursutbud utifrån samhällets- och individernas 
efterfrågan 
- Erbjuda varierad studietakt och mer flexibla lösningar genom bl a digitala lösningar 

- Utveckla organisationen på samtliga nivåer 
- Erbjuda personal adekvat kompetensutveckling både individuellt och 

gemensamt för att behålla och rekrytera välutbildad personal som är väl 

rustad att klara sitt uppdrag 
- Utveckla instrumenten för utvärdering – både gemensamt och på 

kursnivå 
- Omvärldsbevakning lokalt, regional, nationellt och internationellt 
- Förberedelser för EU-ansökningar inom bland annat Erasmus 

 
 
IKT 

 

Mål – Utveckla vår pedagogik och förstärka inlärning med hjälp av modern 
teknik 

 
Insatser för att nå målen 

- I ännu högre grad utnyttja lärplattformen It’s learning för kommunikation 
med elever, kursplanering, upplägg, bedömning, etc 

- Få tillgång till och kunskap om annan teknik som förstärker 
inlärningsprocessen ex Flipped Classroom 

- Bredda vårt kursutbud och erbjuda än mer flexibla studielösningar 

- Fortsätta satsning och utveckling av arbete med iPads för våra  



 

 
 

 studerande 
- Se till att det finns tillräckliga möjligheter för elevernas datoranvändning 

både med lärarstöd och för självständigt arbete 
- Fortsätta arbetet med att skapa en ”BYOD”-miljö (där den studerande kan  
 ta med sig sin egen IT in i vår digitala studiemiljö). 

-     Utveckla E-tjänster för att underlätta administrationen, t ex tåg och 
busskort. 

 

Värdegrund och likabehandling 
 

Mål – Lärandemiljön ska upplevas trygg och stimulerande, och eleverna ska 

känna sig respekterade av alla som arbetar, läser eller av annan anledning 
befinner sig i våra lokaler. 

 
Insatser för att nå målen 

- Hålla vår plan mot kränkningar och arbetet för likabehandling levande och göra 
innehållet känt för våra studerande, vilket också innefattar att de ska uppleva en 
delaktighet 

- Ha ett aktivt demokratiarbete, bland annat genom kurser och temadagar 
både för personal och elever – vid fastlagda tider under terminen 

- Att elever/personal gemensamt utarbetar värdegrundsregler 
för respektive verksamhet 

- Vara ständigt uppmärksamma på och rapportera om de demokratiska 

värderingarna i något sammanhang åsidosätts eller hotas 
- Vi jobbar för att skapa ett aktivt/levande elevråd för såväl gymnasie- 

som vuxenstuderande, men det är svårt att motivera när de flesta vet 
att de inte kommer att stanna hos oss under en längre tid. 

 
 
 
 
Alvesta den 20 januari 2020 
 
_____________________________ 
Daniel Söderberg 
avd.chef/rektor vid ALC  



 

 
 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Allbo Lärcenter 
Stefan Ottosson 
Rektor 
0472-153 03 
Stefan.ottosson@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-22 
Referens 

NAL 2020-00018 001  

 

 

 

 
  

Förändring organisation för Svenska för Invandrare, SFI, 
2020  
.  

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att: 

1. Svenska för invandrare, SFI, ska organiseras med nio lärartjänster och en 
samordnare.  

2.  Fyra lärarassistenter, en utbildare och en administratör förklaras för 
övertaliga. 

  

Sammanfattning 

I budgetarbete och åtgärdsplan för 2020 har förslag tagits fram för att anpassa 
organisationen utifrån givna ekonomiska ramar. Det innebär en minskning av 
elevpeng på vuxenutbildningen med 1,2 mkr och förändring av verksamheter med 
3,1 mkr. 

Denna förändring görs med minskade personalkostnader. 

Personalbudgeten för vuxenutbildningen 2020 innebär en förändring från ca 7,6 
miljoner kronor, mkr, till 5,8 mkr.  Den ekonomiska följden av beslutet blir en 
besparing på ca 2,5 mkr på helår och en organisation i paritet med budget.  

Inom SFI-undervisningen arbetar lärare, utbildare samt lärarassistenter. En 
administratör arbetar mot samtliga vuxenutbildningar. Förslaget är att besparing 
görs på administratörstjänsten samt på lärarassistenttjänster och att SFI-lärare 
bedriver undervisningen själva. En anpassning av undervisningsgruppers 
sammansättning och storlek kommer därmed att göras samt att digitalisera 
administrationen. 

Beslutet får full effekt först 2021. Under 2020 blir det som tidigast effekt sju 
månader efter fattat beslut. 

Bilagor 

1. Organisation SFI 2020, 20 januari 2020. 

2. Protokoll MBL 11 §, Omorganisation Allbo Lärcenter, 11 februari 2020. 



 
Datum 

2020-02-18 
Referens 

«Databas»  
Sida 

2(2) 

 

 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Stefan Ottosson 
Rektor 

Beslutet skickas till 

Allbo Lärcenter 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 7 Dnr 2020-00018 001 

Förändring organisation för Svenska för Invandrare, SFI, 
2020  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar 
att: 

1. Svenska för invandrare, SFI, ska organiseras med nio lärartjänster och en 
samordnare.  

2. Fyra lärarassistenter, en utbildare och en administratör förklaras för 
övertaliga.  

Sammanfattning 

I budgetarbete och åtgärdsplan för 2020 har förslag tagits fram för att anpassa 
organisationen utifrån givna ekonomiska ramar. Det innebär en minskning av 
elevpeng på vuxenutbildningen med 1,2 mkr och förändring av verksamheter med 
3,1 mkr. 

Denna förändring görs med minskade personalkostnader. 

Personalbudgeten för vuxenutbildningen 2020 innebär en förändring från ca 7,6 
miljoner kronor, mkr, till 5,8 mkr.  Den ekonomiska följden av beslutet blir en 
besparing på ca 2,5 mkr på helår och en organisation i paritet med budget.  

Inom SFI-undervisningen arbetar lärare, utbildare samt lärarassistenter. En 
administratör arbetar mot samtliga vuxenutbildningar. Förslaget är att besparing 
görs på administratörstjänsten samt på lärarassistenttjänster och att SFI-lärare 
bedriver undervisningen själva. En anpassning av undervisningsgruppers 
sammansättning och storlek kommer därmed att göras samt att digitalisera 
administrationen. 

Beslutet får full effekt först 2021. Under 2020 blir det som tidigast effekt sju 
månader efter fattat beslut.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Förändring organisation svenska för invandrare, SFI, 22 
januari 2020. 

2. Organisation SFI 2020, 20 januari 2020.  

 



Organisation SFI 2020

Bilaga 1 till Tjänsteskrivelse dnr 2020-00018:001

2020-01-20

Organisation 2020 Organisation 2019

Tjänst Omfattning Tjänst Omfattning Ant

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Lärare SFI 1,00 Lärare SFI 1,00

Samordnare 1,00 Lärare SFI 1,00 Slutat under 2019

Totalt 10,00 Lärare SFI 1,00 Slutat under 2019

Lärare SFI 1,00 Slutat under 2019

Administratör 1,00 Övertalig 2020

Utbildare 1,00 Övertalig 2020

Lärarassistent 1,00 Övertalig 2020

Lärarassistent 1,00 Övertalig 2020

Lärarassistent 1,00 Övertalig 2020

Lärarassistent 1,00 Övertalig 2020

Samordnare 1,00

Totalt 19

Peronalbudget 2020 Personalbudget 2019

Budget Prognos

5 826 000 7 565 000 8 331 000



Alvesta
kommun

ALVESTA KOMMUN
Arbete och Lärande

2020 -02- 11
2020-02-11

Personalavdelningen
Dnr.

Protokoll MBL 11 § Förvaltningen för Arbete och Lärande

Närvarande:
För arbetsgivaren:

Vision
Kommunal
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Skolledarna
SSR

Gunilla Kaij Bevheden,
Förvaltningschef
Anna-Lena Andersson, HR-konsult

Josef Larsson
Charlotte Karlsson

Ulrika Runesson
Magnus Frisk
Camilla Holm

Tid och plats: 2020-02-11 kl 10.00-12.00, Parkgatan 6

Ärende: Omorganisation Allbo lärcenter

§1. Förslaget är att 6 lärarassitenttjänster tas bort tillika en administratörstjänst.

§2 Lärarnas Riksförbund yrkar att arbetsgivaren noga följer upp arbetsmiljön
och arbetsbelastningen på SFI då den nya organisation innebär en risk att
arbetsgivaren inte kan följa centralt avtal HÖK 18 bil 3, bil 4 och bilaga 4.
Skolledarn bifaller yrkandet.

Kommunal ställer sig inte eniga till förslaget.

§3 Arbetsgivares svar är att man noga ska följa upp arbetsmiljön bla genom
workshop angående läraravtalet.

Förhandlingen avslutades i oenighet 2020-02-11.
Gunilla förklarade förhandlingen för avslutad.

Vid protokollet

Anna-Lena Andersson
Personalkonsult

.fL.A.
Josef Larsson
Vision

För arbetsgivaren

£-
anilla Kaij Bekheden
örvaltningschef FAL

asu-
Kommunal



Ulrika Runesson
Lärarnas riksförbund

2



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-12 
Referens 

«Databas»  

 

 

 

 
  

Statistik från arbetsmarknadsavdelningen, avdelningen 
ekonomiskt bistånd och Allbo Lärenter 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet 

Sammanfattning 

På sammanträdet redogörs för statistik från arbetsmarknadsavdelningen, 
avdelningen ekonomiskt bistånd och Allbo Lärcenter  

 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

  



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
«Ekonomiskt bistånd» 
«Maria Gabrielsson» 
«Avdelningschef» 
«maria.gabrielsson@alvesta.se» 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-18 
Referens 

«NAL 2020-00022 000»  

 

 

 

 
  

«Information om fördelning av ekonomiskt bistånd i ett 
hushåll» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

På nämndens sammanträde 11 december 2019 ställdes frågan om hur ekonomiskt 
bistånd fördelas i ett hushåll (se bilaga). 

Ur Socialstyrelsens statistikdatabas för ekonomiskt bistånd kan utläsas att antalet 
kvinnor som erhållit försörjningsstöd i Alvesta är i genomsnitt 180 stycken per 
månad under 2019. Motsvarande siffra för män är 199 stycken per månad.  

När ett par, oavsett kön, lever i gemensamt hushåll och ansöker om bistånd prövas 
ansökan tillsammans för samtliga hushållsmedlemmar. Detta eftersom man är 
försörjningsskyldig gentemot varandra enligt äktenskapsbalken när man lever under 
äktenskapsliknande förhållande. Det bistånd som beviljas utgår från riksnormen och 
gemensamma hushållskostnader såsom hyra, elkostnader mm. Avdrag görs med de 
övriga inkomster hushållet har. Alltså går det inte att särskilja vad som beviljas 
vilken sökande.  

Registerledare är i Alvesta kommun sökande nr 1 i hushållet. Beviljat bistånd betalas 
i första hand ut till hen om inget annat beslutas. En dialog förs med paret var 
pengarna bäst skall betalas ut för att underlätta de vardagliga ekonomiska 
transaktionerna i förhållande till övriga utbetalda socialförsäkringsförmåner. Det 
förekommer att utbetalningarna delas mellan parterna eller att pengarna utbetalas 
till annan än registerledaren efter överenskommelse med de sökande.  

Det verksamhetssystem som används för utbetalning av ekonomiskt bistånd 
utbetalar pengar mot personnummer till registerledaren. Systemet använder 
kontoinsättning i Swedbank (SUS) vilket innebär att förvaltningen inte hanterar 
kontonummer utom i undantagsfall. Undvikande av hantering av bankkonton är 
nödvändigt både ur risk för utbetalning till fel konto men även för att minimera 
risken för bedrägliga utbetalningar.   

 

Bilagor 

1. Övriga frågor NAL  §117/2019, 11 december 2019 

 
 



 
Datum 

2020-02-18 
Referens 

«Databas»  
Sida 

2(2) 

 

 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

«Maria Gabrielsson» 
«Avdelningschef, Ekonomiskt bistånd» 

.  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 3 Dnr 2020-00024 754 

Information om fördelning av ekonomiskt bistånd i ett 
hushåll 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

På nämndens sammanträde 11 december 2019 ställdes frågan om hur ekonomiskt 
bistånd fördelas i ett hushåll (se bilaga). 

Ur Socialstyrelsens statistikdatabas för ekonomiskt bistånd kan utläsas att antalet 
kvinnor som erhållit försörjningsstöd i Alvesta är i genomsnitt 180 stycken per 
månad under 2019. Motsvarande siffra för män är 199 stycken per månad.  

När ett par, oavsett kön, lever i gemensamt hushåll och ansöker om bistånd prövas 
ansökan tillsammans för samtliga hushållsmedlemmar. Detta eftersom man är 
försörjningsskyldig gentemot varandra enligt äktenskapsbalken när man lever under 
äktenskapsliknande förhållande. Det bistånd som beviljas utgår från riksnormen och 
gemensamma hushållskostnader såsom hyra, elkostnader mm. Avdrag görs med de 
övriga inkomster hushållet har. Alltså går det inte att särskilja vad som beviljas 
vilken sökande.  

Registerledare är i Alvesta kommun sökande nr 1 i hushållet. Beviljat bistånd betalas 
i första hand ut till hen om inget annat beslutas. En dialog förs med paret var 
pengarna bäst skall betalas ut för att underlätta de vardagliga ekonomiska 
transaktionerna i förhållande till övriga utbetalda socialförsäkringsförmåner. Det 
förekommer att utbetalningarna delas mellan parterna eller att pengarna utbetalas 
till annan än registerledaren efter överenskommelse med de sökande.  

Det verksamhetssystem som används för utbetalning av ekonomiskt bistånd 
utbetalar pengar mot personnummer till registerledaren. Systemet använder 
kontoinsättning i Swedbank (SUS) vilket innebär att förvaltningen inte hanterar 
kontonummer utom i undantagsfall. Undvikande av hantering av bankkonton är 
nödvändigt både ur risk för utbetalning till fel konto men även för att minimera 
risken för bedrägliga utbetalningar.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Fördelning av ekonomiskt bistånd i ett hushåll, 27 januari 
2020. 

2. Övriga frågor NAL §117/2019, 11 december 2019.  

 



igj wesea
ggga 'ommun
Nämnden för arbete och lärande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

Sida

18(18)

NAL§ 117
Övriga frågor

- Claudia Crowley Sörensson (M) önskar fä redovisat hur mycket
försörjningsstöd betalas ut till män respektive kvinnor i en
relation. Vem av parterna tär mest försörjningsstöd utbetalt skall
redovisas på nästkommande sammanträde i februari 2020.

- Claudia Crowley Sörensson (M) lyfter även frågan om insatsen
boendestöd på Rönnen är avgiftsbelagd, det svaras att
återkoppling kommer ske på nästkommande sammanträde i
februari 2020.

Dnr NAL2019-00241.000

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande



 

 

Organisationsnr 
212000-0639 

Besöksadress 
Centralplan 1 

Postadress 
342 80 Alvesta 

Telefon 
0472-150 00 vx 

Hemsida 
www.alvesta.se 

E-post till kommunen 
kommunen@alvesta.se 

 

 
Förvaltningen för arbete och lärande 
Staben 
Per-Olof Hjälmefjord 
Integrationsutvecklare 
0472-15079 
per.olof.hjalmefjord@alvesta.se 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-23 
Referens 

NAL 2020-00252 012 

 

 

 

 
  

Projekt Nätverk Hemmamamma 

 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbete och lärande beslutar att verksamheten kan fortsätta, efter 
avslutad projekttid, som ordinarie verksamhet inom Familjecentrum.  

Sammanfattning 
Information och förslag om fortsättning av Nätverk hemmamamma. Idag är det ett 
projekt som drivs med § 37a-medel från Länsstyrelsen. Projektet startade 1 
december 2018 och pågår till 20 mars 2020. 

Projektet är riktat till nyanlända föräldralediga kvinnor. Varje vecka möts dessa 
mammor för information, samtal och gemenskap. Projektet leds av en social 
rådgivare på Familjecentrum och en assistent på Info Center. Ett antal 
samhällsfunktioner samt frivilligorganisationer har också medverkat utan kostnad 
vid träffarna.   

Varje vecka har man träffats, undantag för loven. I snitt har fem mammor kommit 
vid varje tillfälle. De har haft med sina småbarn. En familjekväll har också hållits, 
med ett 50-tal deltagare.     

Projektet avslutas den 20 mars. Därefter sker redovisning till Länsstyrelsen. 
Studenter från Linnéuniversitetet kommer att bistå vid utvärderingen. 

I förslaget till beslut fortsätter Nätverk hemmamamma som en verksamhet inom 
Familjecentrums arbete till att på sikt bli en familjecentral. Region Kronoberg har 
visat intresse för att vara samarbetspartner vid en kommande projektansökan. 
Rädda Barnen och flera studieförbund är också intresserade av samarbete 
framöver. Då kan även annan finansiering bli aktuell. 

Förutom personal som använder sin ordinarie tid till träffarna är kostnaden enbart 
för fika. Detta ryms inom Familjecentrums budget. Det finns ingen kostnad för 
lokalhyra.     

Nya projektmedel ska sökas så snart ny utlysning är tillgänglig.    

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

Per-Olof Hjälmefjord 
Integrationsutvecklare 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 8 Dnr 2019-00252 012 

Projekt Hemmamamma 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
verksamheten kan fortsätta, efter avslutad projekttid, som ordinarie verksamhet 
inom Familjecentrum.  

Sammanfattning 

Information och förslag om fortsättning av Nätverk hemmamamma. Idag är det ett 
projekt som drivs med § 37a-medel från Länsstyrelsen. Projektet startade 1 
december 2018 och pågår till 20 mars 2020. 

Projektet är riktat till nyanlända föräldralediga kvinnor. Varje vecka möts dessa 
mammor för information, samtal och gemenskap. Projektet leds av en social 
rådgivare på Familjecentrum och en assistent på Info Center. Ett antal 
samhällsfunktioner samt frivilligorganisationer har också medverkat utan kostnad 
vid träffarna.   

Varje vecka har man träffats, undantag för loven. I snitt har fem mammor kommit 
vid varje tillfälle. De har haft med sina småbarn. En familjekväll har också hållits, 
med ett 50-tal deltagare.     

Projektet avslutas den 20 mars. Därefter sker redovisning till Länsstyrelsen. 
Studenter från Linnéuniversitetet kommer att bistå vid utvärderingen. 

I förslaget till beslut fortsätter Nätverk hemmamamma som en verksamhet inom 
Familjecentrums arbete till att på sikt bli en familjecentral. Region Kronoberg har 
visat intresse för att vara samarbetspartner vid en kommande projektansökan. 
Rädda Barnen och flera studieförbund är också intresserade av samarbete 
framöver. Då kan även annan finansiering bli aktuell. 

Förutom personal som använder sin ordinarie tid till träffarna är kostnaden enbart 
för fika. Detta ryms inom Familjecentrums budget. Det finns ingen kostnad för 
lokalhyra.     

Nya projektmedel ska sökas så snart ny utlysning är tillgänglig.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Projekt Hemmamamma, 23 januari 2020.  
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«Information gällande avgift för personer med insatsen 
boendestöd» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet 
och att ärendet tas upp igen senast på nämndens sammanträde 22 juni 2020.  

Sammanfattning 

På nämndens sammanträde den 11 december 2019 ställdes fråga om avgift för 
personer med insatsen boendestöd (se bilaga). 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera Förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom Omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut. 

Vid överflytten av socialpsykiatrin var planeringen att administratör vid avdelning 
Vuxen skulle ta över funktionen som avgiftshandläggare från Omsorgsförvaltningen 
och i ett första skede läras upp av kollega från Omsorgsförvaltningen. 
Administratören vid avdelning Vuxens anställning avslutades innan överlämning 
hann ske. Det har därefter inte varit möjligt att lägga ut samtliga de administrativa 
arbetsuppgifter som administratören vid avdelning Vuxen skulle sköta på andra 
administrativa funktioner på förvaltningen. Avgiftshanteringen gällande boendestöd 
har varit en sådan uppgift. Planer finns nu för hur detta ska klaras framöver. Allbo 
Lärcenters nuvarande kvarvarande administrativa funktioner har tillförts 
förvaltningen som helhet och det bedöms nu inom ramen för administrationen som 
helhet kunna inrymma avgiftshanteringen inom denna.  

Bilagor 

1. Övriga frågor NAL  §117/2019, 11 december 2019 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef 

«Brittmarie Johansson» 
«Avdelningschef, avd. Vuxen» 

 



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 9 Dnr 2020-00021 000 

Information gällande avgift för personer med insatsen 
boendestöd 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet och att ärendet tas upp igen senast på 
nämndens sammanträde 22 juni 2020.  

Sammanfattning 

På nämndens sammanträde den 11 december 2019 ställdes fråga om avgift för 
personer med insatsen boendestöd (se bilaga). 

I de ärenden där det finns beslut om boendestöd sedan tidigare, det vill säga då 
socialpsykiatrin tillhörde omsorgsförvaltningen, finns också beslut om avgift. Den 
enskilde har då fortsatt att betala sin avgift, samma avgift, även efter överflytten till 
Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, numera Förvaltningen för arbete och 
lärande. Avgiftshandläggare inom Omsorgsförvaltningen har skött uppdraget med 
debitering av avgifter. Ingen omprövning av avgiften har dock skett under tiden. I 
nya ärenden eller i ärenden med nya beslut har ingen avgift tagits ut. 

Vid överflytten av socialpsykiatrin var planeringen att administratör vid avdelning 
Vuxen skulle ta över funktionen som avgiftshandläggare från Omsorgsförvaltningen 
och i ett första skede läras upp av kollega från Omsorgsförvaltningen. 
Administratören vid avdelning Vuxens anställning avslutades innan överlämning 
hann ske. Det har därefter inte varit möjligt att lägga ut samtliga de administrativa 
arbetsuppgifter som administratören vid avdelning Vuxen skulle sköta på andra 
administrativa funktioner på förvaltningen. Avgiftshanteringen gällande boendestöd 
har varit en sådan uppgift. Planer finns nu för hur detta ska klaras framöver. Allbo 
Lärcenters nuvarande kvarvarande administrativa funktioner har tillförts 
förvaltningen som helhet och det bedöms nu inom ramen för administrationen som 
helhet kunna inrymma avgiftshanteringen inom denna.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Information gällande avgifter för personer med insatsen 
boendestöd, 27 januari 2020. 

2. Övriga frågor NAL §117/2019, 11 december 2019.  

 



igj wesea
ggga 'ommun
Nämnden för arbete och lärande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-11

Sida

18(18)

NAL§ 117
Övriga frågor

- Claudia Crowley Sörensson (M) önskar fä redovisat hur mycket
försörjningsstöd betalas ut till män respektive kvinnor i en
relation. Vem av parterna tär mest försörjningsstöd utbetalt skall
redovisas på nästkommande sammanträde i februari 2020.

- Claudia Crowley Sörensson (M) lyfter även frågan om insatsen
boendestöd på Rönnen är avgiftsbelagd, det svaras att
återkoppling kommer ske på nästkommande sammanträde i
februari 2020.

Dnr NAL2019-00241.000

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande
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Sida 
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Referens 

« NAL 2020-0027 020»  

 

 

 

 
  

«Information om arbetsmiljön på förvaltningen för 
arbete och lärande» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet  

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom förvaltningen 
för arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen 
som en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik samt tillbud och 
olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 11 december 2019 har tre tillbud registrerats.   

Bilagor 

1. Sjukfrånvarostatistik per december 2019, 24 januari 2020 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningen för arbete och lärande  
  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 10 Dnr 2020-00027 020 

Information om arbetsmiljön på förvaltningen för 
arbete och lärande  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Med anledning av vikten av att fokusera på en god arbetsmiljö inom förvaltningen 
för arbete och lärande rapporteras information om arbetsmiljön på förvaltningen 
som en stående punkt på dagordningen. Sjukfrånvarostatistik, anmälan enligt Lex 
Sarah, tillbud och olyckor.  

Sedan nämndens sammanträde 11 december 2019 har tre tillbud registrerats.  

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Information om arbetsmiljön på förvaltningen för arbete 
och lärande, 27 januari 2020. 

2. Sjukfrånvarostatistik per december 2019, 24 januari 2020.  

 



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  rullande  12  månader

FAl

A. Kommun

Jan  Feb  Mars  April  Maj  Juni  juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec
21,44  19,65  18,36  17,61  16,7  15,88  15,24  14,56  13,61  13,15  12,6  18,59
21,19  21,05  21,06  21,35  21,6  21,76  21,98  22,19  22,36  22,71  22,85  23,15

jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec



Antal  sjukdagar  per  snittanställd  månad  för  månad.(ej  rullande  12  månader)

FAl

A. Kommun

Jan  Feb  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec

1 ,59  1,41  1,46  1,51  1,58  1,31  1,15  1,39  1,44  1,9  2,01  1,79

2,01  2,01  2,1  1,83  1,85  1,64  1,54  1,72  2,02  2,26  2,01  2



Sjukfrånvaro  i Procent  per  förvaltning  rullande  12

Jan Feb Mars April Maj juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
FAL 6,18 5,8 5,6 5,61 5,53 5,35 5,17 5,08 4,93 4,91 4,89 4,96
A. kommun 6,03 5,98 6,02 6,1 6,16 6,2 6,27 6,29 6,24 6,3 6,33 6,39

a««aA.  kommun

Jan Feb Mars  April  Maj  Juni  Juli  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec



Sjukfrånvaroi%  per  förvaltning  månad  för  månad
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Andel  sjukskrivna  med  59  dagar  eller  meriprocent  av  total  sjukfrånvaro

jan Feb Mars April Maj juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
59,59 61,37 63,02 62,3 63,45 64,69 64,29 63,44 63,59 63,48 65,21 65,38
60,33 61,14 61,56 62,81 63,45 64,15 64,66 64,64 65,21 64,94 64,97 . 64,76

FAL

A. kommun



Antalet  personer  som  har  5 eller  fler  sjukfrånvarotiIlfällen  senaste  12  månaderna
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Frisknärvaro  rullande  12  månader

Antal  personer  som  senaste  12  månaderna  inte  har  någon  sjukfrånvaro  i procent  %

Förvaltning

Jan Feb Mars April Maj juni juli Aug Sept Okt Nov Dec
FAL 47,98 44,3 41,92 37,44 39,19 40,18 39,73 38,39 37,22 35,59 36,94 35,16
A. kommun 31,13 31,63 32,57 32,33 32,86 32,37 31,97 32,84 32,73 32,06 31,93 31,47

««*A.  kommun

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
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Förvaltningen för arbete och lärande 
 

Tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-18 
Referens 

«NAL 2020-00025 002»  

 

 

 

 
  

«Delegationsbeslut» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten.  

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per januari 2020 

2. Avdelningen Barn och familj, per januari 2020 

3. Avdelningen Vuxen, per januari 2020 

4. Allbo Lärcenter, per januari 2020     

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  
  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Dnr 2020-00025 002 

Delegationsbeslut  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Nämnden för arbete och lärande har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
får ompröva beslut eller fastställa delegationsbesluten.  

Däremot står det nämnden fritt att återkalla delegering. 

 

1. Avdelningen Ekonomiskt bistånd, per december 2019 

2. Avdelningen Barn och familj, per december 2019 

3. Avdelningen Vuxen, per december 2019 

4. Allbo Lärcenter, per december 2019 

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut, 27 januari 2020.  
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-18 
Referens 

«2020-00026 000»  

 

 

 

 
  

«Meddelanden» 

Förslag till beslut 

Nämnden för arbete och lärande beslutar att notera informationen till protokollet  

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 5381-19, 10 december 2019.  

2. Förvaltningsrätten i Växjö, Beslut i mål nr. 5672-19, 13 december 2019. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 225-19, 13 december 2019. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 244-19, 16 december 2019. 

5. Kammarrätten i Jönköping, Dom i mål nr. 2610-19, 17 december 2019 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 1906-19, 17 december 2019. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 929-19, 17 december.  

8. Kammarrätten i Jönköping, Dom i mål ner. 1660-19, 19 december 2019. 

9. Växjö Tingsrätt, Dom i mål nr. T 5674-19, 14 januari 2020. 

10. Meddelande från Datainspektionen, 2 januari 2020. 

11. Klagomål gällande utbud av praktikplatser, 30 december 2020. 

12. Svar på klagomål inkommet 30 december 2019. 

13. Information om ställföreträdande avdelningschefer, 3 februari 2020. 

 
 

Gunilla Kaij Bevheden 
Förvaltningschef  

  



 

Nämnden för arbete och lärandes arbetsutskott  

Protokoll 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-03 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Dnr 2020-00026 000 

Meddelanden  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå att nämnden för arbete och lärande beslutar att 
notera informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

1. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 5381-19, 10 december 2019.  

2. Förvaltningsrätten i Växjö, Beslut i mål nr. 5672-19, 13 december 2019. 

3. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 225-19, 13 december 2019. 

4. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 244-19, 16 december 2019. 

5. Kammarrätten i Jönköping, Dom i mål nr. 2610-19, 17 december 2019 

6. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 1906-19, 17 december 2019. 

7. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 929-19, 17 december.  

8. Kammarrätten i Jönköping, Dom i mål ner. 1660-19, 19 december 2019. 

9. Växjö Tingsrätt, Dom i mål nr. T 5674-19, 14 januari 2020. 

10. Förvaltningsrätten i Växjö, Dom i mål nr. 5901-19. 

11. Meddelande från Datainspektionen, 2 januari 2020. 

12. Klagomål gällande utbud av praktikplatser, 30 december 2020. 

13. Svar på klagomål inkommet 30 december 2019 

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse Meddelanden, 27 januari 2020.  

 


